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Po objęciu funkcji przez nowych członków zarządu sporządzono tzw. bilans otwarcia, który

zawiera zestawienie najważniejszych dokonań realizowanych przez poprzedni zarząd, planowanych

wcześniej zadań, a także opisywał funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego i podległych mu jednostek.  Na tej podstawie dostrzeżono braki i zaniechania

poprzedniego zarządu oraz najważniejsze cele na przyszłość

BRAKI I ZANIECHANIA POPRZEDNIEGO ZARZĄDU

• Wstrzymana certyfikacja – Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie kolejnych

wniosków o płatność okresową z EFRR, w odniesieniu do Regionalnego Programu

Operacyjnego Woj. Podkarpackiego w związku z doniesieniami prasowymi o

nieprawidłowościach przy podziale unijnych dotacji, przy zatrudnianiu w Urzędzie

Marszałkowskim i organizacji delegacji służbowych, powodując tym samym, iż nie są

przekazywane do KE poświadczenia i deklaracje wydatków obejmujące okres od 1 grudnia

2012 r. Wstrzymanie certyfikacji oznacza, że Komisja Europejska nie refunduje wydatków dla

Państwa Członkowskiego na RPO WP na lata 2007-2013 i uniemożliwia realizację zakładanego

celu certyfikacji ustanowionego dla Instytucji Zarządzającej RPO WP na rok 2013 – w

wysokości 972,6 mln zł.

• Opóźnienia w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa (dwa lata)

• Brak inicjatyw, aby zmienić niekorzystne zapisy w programach krajowych (m.in w programie

Polska Wschodnia)

• Rozbudowana do granic możliwości struktura – zbyt duża liczba departamentów,

pokrywające się kompetencje wbrew zapisom regulaminu i logice kompetencji, a także

niezrozumiałe zróżnicowanie płac, dodatków funkcyjnych,

• Niezrozumiała polityka kadrowa np. nie ogłaszano konkursu na 15 stanowisk w

Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości przy jego dużym obciążeniu zadaniami

• Brak podwyżek dla pracowników, przy wzroście funduszu płac: 2011 – 114 mln zł jedn.

podległe (31 mln zł urząd), 2012 – 124 mln zł (34 mln zł), 2013 – 132 mln zł (37 mln zł)

• Niezrozumiała polityka płacowa w jednostkach podległych oraz w spółkach (m.in. wysokie

nagrody, po zmianie zarządu podpisanie wielu umów o pracę na czas nieokreślony)

• Niedoszacowana i źle przygotowana inwestycja - budowa bloku operacyjnego w szpitalu w

Krośnie

• Powtarzająca się praktyka nieoszacowanych przetargów:

- CWK (89 mln – 122 mln)



- przebudowa dróg wojewódzkich, m.in Jarosław–Pruchnik (środki zabezpieczone 23 mln zł –

wartość po przetargu lub realizacji 53 mln zł ), Zagórz-Komańcza (82,5 mln zł – 135,1 mln zł),

Olbięcin-Stalowa Wola (25 mln – 85 mln), Naklik – Leżajsk (34 mln – 43 mln)

- ścieżki rowerowe (53 mln zł – 88 mln)

- onkohematologia dziecięca (z 7,5 mln zł do 13 mln zł)

- budowa Sieci Internetu Szerokopasmowego

- muzeum im. Ulmów

• Nie przeprowadzenie naboru projektów kluczowych dla stanowiska negocjacyjnego

województwa ws. kontraktu terytorialnego

• Brak ekonomicznego podejścia do spraw energetycznych

• Przygotowanie dokumentacji pod projekty bez wsparcia z pomocy technicznej

• Brak jakiekolwiek spójnego programu promocji województwa – w efekcie słaba promocja

województwa na zewnątrz, rozdrobnione, niespójne działania promocyjne w województwie

• Brak zabiegów o dodatkowe środki z budżetu państwa (np. na budowę muzeum im. Ulmów)

• Obietnica uruchomienia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach

• Ograniczenia efektywności procesów kontrolnych spowodowane sposobem ich organizacji

• Widoczne słabości systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

• Nieefektywne procedury w zakresie nadzoru niektórych departamentów merytorycznych nad

jednostkami podległymi

• Brak elektronicznego obiegu dokumentów

BRAKI I ZANIECHANIA POPRZEDNIEGO ZARZĄDU DOTYCZĄCE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

• Brak nadzoru nad PAE (Podkarpacką Agencją Energetyczną)

• Brak właściwego nadzoru nad przygotowaniem inwestycji budowy Centrum Wystawienniczo-

Kongresowego (wybór projektu i nadzór nad projektem)

• Złe praktyki w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego – kontrole CBA

• Likwidacja Krośnieńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – brak reakcji

• Brak nadzoru nad Szpitalem w Żurawicy



DOKONANIA NOWEGO ZARZĄDU

• Zakończenie prac i przyjęcie strategii rozwoju województwa

• Dokonanie naboru i opracowanie wstępnej „Listy przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju

województwa”

• Pozyskanie dodatkowych, ale niezbędnych środków na realizację ważnych inwestycji:

- budowę CWK (16,5 mln zł)

- budowę Onkohematologii Dziecięcej (6 mln zł, opracowanie koncepcji i nowego montażu

finansowego)

- budowę Muzeum im. Ulmów w Markowej (1 mln zł)

- budowę Sieci Internetu Szerokopasmowego (20,5 mln)

• Nowa struktura urzędu i zmiany organizacyjne w jednostkach podległych i ograniczenie

zatrudnienia (grafika w załączeniu)

• Wpływ na częściową zmianę warunków programów krajowych - możliwość finansowania

inwestycji w infrastrukturze kolejowej w programie Polska Wschodnia 2014-2020 (ok. 250

mln Euro do podziału na pięć województw z przeznaczeniem na infrastrukturę kolejową)

• Rozpoczęcie inwestycji Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

• Zmiany personalne i organizacyjne w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego

• Działania wspierające powstanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim

• Ponowne przystąpienie do Euroregionu Karpackiego

• Starania o ulokowanie siedziby Konwencji Karpackiej w Rzeszowie

• Wsparcie dla sieci dyspozytorni pogotowia kwotą 1 mln zł

• Zakończenie formalnego procesu komunalizacji spółki „Uzdrowisko Horyniec” spółka z o.o.

• Opracowanie „Oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa podkarpackiego” –

czyli mapa białych plam w podkarpackiej medycynie

• Uruchomienie prac nad wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny w województwie

• Spadek liczby skarg i wniosków


