
 

 

Ekscelencjo KsięŜe Biskupie! 

Czcigodny KsięŜe Proboszczu, Czcigodny KsięŜe Kanclerzu! 

Panie i Panowie Parlamentarzyści! 

Panie Wojewodo! 

Członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych: Wójtowie, 

Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie! 

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Członkowie Zarządu Województwa 

Podkarpackiego! 

Szanowni Państwo!  

Pragnę serdecznie powitać Wszystkich Państwa na spotkaniu noworocznym. Rok 

2009 przeszedł juŜ do historii. Dla Samorządu Województwa Podkarpackiego był to okres 

pełen zmagań, wyzwań i pracy na rzecz naszej małej ojczyzny, ale był to przede wszystkim 

czas pełen sukcesów. Udało nam się zrealizować wiele zadań, których osiągnięcie 

postawiliśmy sobie za cel. Ich realizacja była niezmiernie waŜna dla województwa i jego 

mieszkańców. 

W minionym roku duŜym sukcesem zakończyliśmy realizację Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006. Zagospodarowaliśmy 

nie tylko wszystkie dostępne dla regionu środki, ale pozyskaliśmy dodatkowo ponad 110 mln 

złotych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu, Podkarpackie zajęło pierwsze 

miejsce w kraju, pod względem ilości zakontraktowanych środków, w stosunku do pierwotnej 

kwoty zaplanowanej dla województwa. Przykładem tego, Ŝe środki ze ZPORR przełoŜyły się 

na codzienne Ŝycie mieszkańców regionu są stypendia, które przyznaliśmy. AŜ 19 tys. 

uczniów z regionu otrzymało wsparcie stypendialne na łączną kwotę ponad 40 mln złotych. 

DuŜy sukces odnieśliśmy takŜe w wydatkowaniu funduszy unijnych w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Województwo Podkarpackie znalazło się w 

czołówce regionów w kraju kontraktujących środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

na realizację PO KL.  

W ramach tak waŜnego dla zmiany oblicza Województwa Podkarpackiego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego, do końca 2009 roku Zarząd Województwa 

Podkarpackiego ogłosił łącznie 35 konkursów w 6 osiach priorytetowych. Zatwierdziliśmy do 

realizacji 777 wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na kwotę 

dofinansowania ponad 1 mld 634 mln złotych. Województwo podkarpackie jest obecnie 

jednym wielkim placem budowy - aŜ w dwustu róŜnych miejscach realizowane są inwestycje 

w ramach RPO.  



 

 

Zarządowi Województwa Podkarpackiego w 2009 roku udało się takŜe rozdzielić 

prawie 315 mln złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te zostaną 

przeznaczone na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz będą słuŜyć poprawie 

bazy kulturalnej, sportowej i turystycznej na obszarach wiejskich.  

Wielkim sukcesem Zarządu Województwa Podkarpackiego, a jednocześnie 

mieszkańców regionu było przejęcie w 2009 roku zarządzania podrzeszowskim lotniskiem 

przez Spółkę Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka, w której większościowym udziałowcem jest 

Samorząd Województwa Podkarpackiego. Po wielu staraniach udało nam się uzyskać zgodę 

Komisji Europejskiej na sfinansowanie ze środków publicznych rozbudowy regionalnego 

portu lotniczego - a przypomnę, Ŝe chodziło o niebagatelną kwotę 650 mln złotych. 

Zdając sobie sprawę z tego, jak waŜną kwestią dla rozwoju regionu są szlaki 

komunikacyjne, kontynuowaliśmy modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich. Na 

wojewódzkie inwestycje drogowe w 2009 roku wydaliśmy 144 mln złotych.  

W pięciu miastach województwa podkarpackiego otworzyliśmy sieć punktów 

informacyjnych o funduszach europejskich, dzięki którym samorządy, przedsiębiorcy i 

mieszkańcy mogą zasięgnąć porad na temat moŜliwości korzystania z funduszy europejskich. 

 

Szanowni Państwo! 

BieŜący – 2010 rok, z pewnością będzie dla Zarządu Województwa Podkarpackiego 

okresem ambitnej i cięŜkiej pracy, ale będzie to takŜe czas, kiedy zaczniemy dostrzegać 

efekty zmian zachodzących dzięki unijnym funduszom wydatkowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonując wyboru do dofinansowania 

projektów w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013, zagospodarował do końca 2009 roku juŜ 

34% środków dostępnych w ramach Programu, czyli ponad 1,6 miliarda złotych. To pokazuje 

ogromną skalę inwestycji do realizacji w roku obecnym. Przewidujemy, Ŝe we wszystkich 

konkursach dotychczas rozstrzygniętych, a takŜe w tych, które będą ogłoszone w 2010 roku, 

środki zostaną rozdysponowane w granicach 80% - 90% przysługującej województwu kwoty. 

Zakłada się, Ŝe wartość podpisanych umów obejmie około 3/5 całości środków Programu, a 

przypomnę, Ŝe środki te mogą być wydatkowane do 2015 roku. 

W bieŜącym roku będziemy równieŜ kontynuować modernizację i przebudowę dróg 

wojewódzkich. Mamy świadomość tego, Ŝe nowoczesna sieć dróg jest warunkiem 



 

 

koniecznym dla powstawania nowych zakładów pracy i podnosi standard Ŝycia mieszkańców 

województwa podkarpackiego. 

 Jako marszałek i mieszkaniec województwa podkarpackiego wiem, Ŝe kaŜda z tych i 

wiele innych realizowanych przez nas inwestycji przybliŜa nasz region do celu, jaki stawiamy 

sobie my - jego władze samorządowe, oraz jaki stawiają sobie jego mieszkańcy, czyli do 

stworzenia regionu atrakcyjnego dla mieszkańców, inwestorów i turystów. I te zmiany juŜ 

zachodzą – na naszych oczach. 

Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za zaangaŜowanie 

na rzecz rozwoju naszego regionu. To właśnie dzięki Państwa cięŜkiej pracy województwo 

podkarpackie modernizuje się w tak szybkim tempie. To nasza wspólna sprawa i nasze 

wspólne dzieło. Bądźmy z niego dumni! 

 

Szanowni Państwo! 

Jako przedstawiciel Samorządu Województwa Podkarpackiego pragnę zapewnić 

Państwa, Ŝe w 2010 roku włoŜymy jeszcze więcej starań i serca w pracę dla regionu i jego 

mieszkańców. 

Myśląc z nostalgią o minionym roku, a z nadzieją o bieŜącym, pragnę złoŜyć Państwu 

w imieniu własnym oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ŝyczenia, aby ten rok 

obfitował w sukcesy i pozwolił spełniać marzenia. Aby nie zabrakło nam zdrowia, miłości i 

Ŝyczliwości ludzi, których spotykamy na swojej drodze. śyczę Państwu i sobie, wielu sił do 

pokonywania codziennych trudności i cieszenia się mniejszymi i większymi sukcesami. Niech 

2010 rok przyniesie same spokojne, szczęśliwe dni spędzone z tymi, których kochamy. 

Wszystkim Państwu jeszcze raz Ŝyczę wszystkiego najlepszego! 

 


