5. Nazwa zadania budżetowego: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w
zakresie gospodarowania odpadami


Symbol zadania budżetowego: DOS/5



Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków
komisji. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie
stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wysokość wynagrodzenia
poszczególnych członków Komisji za przeprowadzenie egzaminu wynosi odpowiednio: przewodniczący
– 2,5%, sekretarz – 2,4%, pozostali członkowie – po 2,3% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” – za każdą osobę składającą egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przepisów art. 164 i 165 ustawy z dnia14
grudnia 2012 r. o odpadach zobowiązujących Marszałka Województwa do powołania Komisji
egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz
przeprowadzania egzaminów w tym zakresie.



Wartość zadania: 5.000 zł



Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd
województwa

Departament Rozwoju Regionalnego
1. Nazwa zadania budżetowego: Aktualizacja dokumentów strategicznych


Symbol zadania budżetowego: DRR/1



Opis zadania: Celem zadania jest sprawna realizacja działań mających na celu rzetelne przygotowanie
zmian w dokumentach strategicznych istotnych dla rozwoju województwa podlaskiego. Środki
finansowe zostaną przeznaczone w szczególności na przygotowanie analiz i ekspertyz niezbędnych do
przeprowadzenia w roku 2019 aktualizacji dokumentów strategicznych.



Wartość zadania: 160.000 zł

2. Nazwa zadania budżetowego: Pomoc Techniczna 2014-2020 (Rok 2019)


Symbol zadania budżetowego: DRR/2



Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2019) jest wsparcie
Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Biura Certyfikacji w 2019 roku. W
związku z tym, przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów zatrudnienia pracowników
zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP na lata 2014-2020, bieżące
utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację
RPOWP, zakupu drobnego sprzętu komputerowego i biurowego oraz artykułów i

materiałów

biurowych, udziału w szkoleniach, warsztatach pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP.
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Dodatkowo plan przewiduje wsparcie w zakresie świadczenia usług specjalistycznych czy usług
eksperckich w trakcie komisji oceny projektów. Ponadto plan przewiduje wparcie działań informacyjnopromocyjnych na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020, w tym sfinansowanie różnych działań informacyjnych i promocyjnych polegających na
przygotowaniu i upowszechnieniu materiałów promocyjnych, organizacji imprez promujących program
regionalny, organizacji spotkań oraz szkoleń potencjalnym beneficjentom i beneficjentom Programu.


Wartość zadania: 26.493.529 zł



Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet województwa (15%)
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: X Pomoc Techniczna
Działanie: Działanie 10.1

3. Nazwa zadania budżetowego: Sieć PIFE 2014-2020


Symbol zadania budżetowego: DRR/3



Opis zadania: W związku z nową perspektywą finansową 2014-2020, od dnia 1 lipca 2014 r. funkcjonuje
nowy „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020” na mocy umowy z Ministrem
Rozwoju (Nr DIP/BDG-II/POPT/106/14, w dniu 21 lipca 2014 r.) regulującej zasady działania Sieci
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) – Uchwała Nr 241/3457/2014 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca br. Realizacja Umowy ma na celu zapewnienie udzielania
rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem
informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. W ramach Sieci PIFE, na
terenie województwa podlaskiego, funkcjonuje jeden Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku (w
siedzibie UMWP) oraz dwa Lokalne Punkty Informacyjne w Łomży i Suwałkach.
System Informacji o Funduszach Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach Umowy zawartej z MR.
Niniejsza Umowa obowiązuje od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2020 r. Maksymalny poziom dotacji na
2019 rok – 1.050.000 zł.



Wartość zadania: 1.050.000 zł



Źródło finansowania: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (100%)

4. Nazwa zadania budżetowego: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna w Białymstoku


Symbol zadania budżetowego: DRR/4



Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie diet oraz realizacji zadań
wynikających z Regulaminu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku,
jako organu doradczego Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i
zagospodarowania przestrzennego.



Wartość zadania: 5.000 zł

5. Nazwa zadania budżetowego: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów
aktywności zawodowej


Symbol zadania budżetowego: DRR/5
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Opis zadania: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności
zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z
późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków
Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych
kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym że procentowy
udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych
źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.
Planowana kwota dotyczy:
1) Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży – w kwocie 61.480,00 zł (na podstawie
uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania
ZAZ na rok 2019)
Koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży na rok 2019 - 1.683.010,00 zł,
w tym:
- pokrywane przez Województwo ze środków PFRON z algorytmu – 836.000,00 zł,
- pokrywane ze środków PFRON w ramach SODiR – 650.542,00 zł,
- pokrywane z przychodów z działalności wytwórczo-usługowej – 134.988,00 zł,
- pokrywane przez Województwo ze środków samorządu województwa – 61.480,00 zł (3,98%
całkowitych kosztów).
Planowane w budżecie województwa środki finansowe w kwocie 61.480,00 zł Organizator ZAZ
zamierza przeznaczyć na częściowe pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń nieprodukcyjnych
ZAZ.
2) Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – w kwocie 246.530,00 zł (na podstawie
uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza kosztów działania
ZAZ na rok 2019)
Koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku na rok 2019 - 2.512.490,99 zł,
w tym:
- pokrywane przez Województwo ze środków PFRON z algorytmu – 836.000,00 zł,
- pokrywane ze środków PFRON w ramach SODiR – 579.534,48 zł,
- pokrywane z przychodów z działalności wytwórczo-usługowej – 640.451,51 zł,
- pokrywane ze środków EFS – 209.975,00 zł,
- pokrywane przez Województwo ze środków samorządu województwa – 246.530,00 zł (9,81%
całkowitych kosztów), w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 80.000,00 zł.
Planowane w budżecie województwa środki finansowe w kwocie 246.530,00 zł Organizator ZAZ
zamierza rozdysponować następująco:
- kwotę 66.110,00 zł przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i
pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe;
- kwotę 9.147,00 zł – na składki na ubezpieczenia należne od pracodawcy z tytułu ww. kosztów
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- kwotę 16.953,00 zł - na pokrycie koniecznych do poniesienia kosztów materiałów, energii, usług
materialnych i niematerialnych (telefon i internet - 5.400,00 zł, materiały biurowe, przeglądy
drukarki i drobne naprawy, aktualizacja oprogramowania – 11.553,00 zł),

związanych z

zarządzaniem i administrowaniem ZAZ;
- kwotę 50.830,00 zł wydatkować na transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników do ZAZ
(paliwo, zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnym pracownikom ZAZ, koszty eksploatacyjne,
badania techniczne pojazdu);
- kwotę 1.000,00 zł – na szkolenia personelu zakładu;
- kwotę 102.490,00 zł – na pokrycie innych niezbędnych kosztów do realizacji rehabilitacji,
obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej, w tym:
a) zakup odzieży roboczej dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ – 6.080,00 zł,
b) szkolenia BHP – 1.200,00 zł,
c) badania lekarskie – 2.870,00 zł,
d) podróże służbowe – 6.340,00 zł,
e) ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 6.000,00 zł,
f) maszyny i urządzenia – 80.000,00 zł, w tym zakup samochodu cateringowego
zabudowanego chłodnią, niezbędnego do realizacji usługi wytwórczo-usługowej i rozwoju
Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku (wydatek inwestycyjny).
3) Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku – w kwocie 120.244,00 zł (na
podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ preliminarza
kosztów działania ZAZ na rok 2019).
Koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku w roku 2019 - 1.046.077,34 zł, w
tym:
- pokrywane przez Województwo ze środków PFRON z algorytmu – 462.000,00 zł,
- pokrywane ze środków PFRON w ramach SODiR – 336.976,47 zł,
- pokrywane z przychodów z działalności wytwórczo-usługowej – 72.000,00 zł,
- pokrywane ze środków z innych źródeł (EFS) – 54.856,87 zł,
- pokrywane przez Województwo ze środków samorządu województwa – 120.244,00 zł (11,49%
całkowitych kosztów).
Planowane w budżecie województwa środki finansowe w kwocie 120.244,00 zł Organizator ZAZ
zamierza przeznaczyć na:
a) materiały, energię, usługi materialne i niematerialne w wysokości 4.444,00 zł, w tym usługi
telekomunikacyjne (1.560,00 zł), badania lekarskie (700,00 zł), wywóz nieczystości (384,00
zł), doraźna i specjalistyczna opieka zdrowotna (1.800,00 zł),
b) inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub
usługowej w kwocie 115.800,00 zł, w tym czynsz i opłaty eksploatacyjne (111.600,00 zł),
materiały do rehabilitacji (3.000,00 zł), składka członkowska do OZPZAZiPS (1.200,00 zł).
4) Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne – w kwocie
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184.142,0 zł (na podstawie uzgodnionego pomiędzy WUP w Białymstoku a Organizatorem ZAZ
preliminarza kosztów działania ZAZ na rok 2019).
Koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne
w roku 2019 - 1.893.639,32 zł, w tym:
- pokrywane przez Województwo ze środków PFRON z algorytmu – 792.000,00 zł,
- pokrywane ze środków PFRON w ramach SODiR – 533.287,52 zł,
- pokrywane z przychodów z działalności wytwórczo-usługowej – 304.253,71 zł,
- pokrywane przez Organizatora ze środków własnych lub innych źródeł – 79.956,09 zł,
- pokrywane przez Województwo ze środków samorządu województwa – 184.142,00 zł (9,72%
całkowitych kosztów), w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 18.400,00 zł.
Planowane w budżecie województwa środki finansowe w kwocie 184.142,00 zł Organizator ZAZ
zamierza przeznaczyć na:
a) materiały, energię, usługi materialne i niematerialne w wysokości 4.140,0 zł, w tym usługi
telekomunikacyjne (1.740,00 zł), materiały biurowe (2.400,00 zł),
b) transport osób niepełnosprawnych w wysokości 68.190,0 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10.000,00 zł
d) inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub
usługowej w kwocie 101.812,00 zł, w tym woda + ścieki i ogrzewanie wody ( 9.600,00 zł),
ogrzewanie obiektów (21.998,55 zł), materiały do pracy kuchennej (12.000,00 zł), materiały
do rehabilitacji, remontowe, gospodarcze (3.600,00 zł), obsługa stajni (12.000,00 zł),
badania lekarskie obsługa BHP osób niepełnosprawnych (7.080,00 zł), odzież ochronna dla
pracowników ZAZ (2.133,45 zł), usługi pozostałe: konserwacja, legalizacja ppoż, windy,
przewodów kominowych i gazowych, serwis wyposażenia rehabilitacyjnego, monitoring,
inne naprawy, poczta (15.000,00 zł), klimatyzatory do kuchni i sali konsumpcyjnej - szt. 4
(18.400,00 zł – wydatek inwestycyjny).
Zarząd Województwa Podlaskiego, na mocy Uchwały Nr 197/2817/2013 z dnia 12 listopada 2013 r., upoważnił
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z
dofinansowaniem ze środków samorządu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.


Wartość zadania: 612.396 zł

6. Nazwa zadania budżetowego: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2019)


Symbol zadania budżetowego: DRR/6



Opis zadania: W związku z wdrażaniem perspektywy finansowej 2014-2020 utworzono w ramach
Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu. 22 kwietnia 2016 roku podpisano
porozumienie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym(publiczną jednostką powołaną przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej), pełniącym funkcję Wspólnego Sekretariatu
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska a Zarządem Województwa ws.
funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego. Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają
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Wspólny Sekretariat w realizacji jego głównych zadań, w szczególności przy prowadzeniu działań
komunikacyjnych.
Działanie RPK będzie finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z
rezerwy celowej budżetu państwa oraz w 5% z wkładu własnego budżetu województwa. Do zadań RPK
będzie należało przede wszystkim prowadzenie w regionie polityki informacyjnej i promocyjnej
Programu oraz zadania dotyczące konsultacji z potencjalnymi beneficjentami. Współfinansowanie RPK
w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Litwa-Polska przewiduje się do końca 2021 r.


Wartość zadania: 115.114 zł



Źródło finansowania: 85% EFRR w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska, 10% budżet państwa,
5% budżet województwa
Oś priorytetowa: 5 Pomoc Techniczna

7. Nazwa zadania budżetowego: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie
instrumentów finansowych - Działanie 1.3


Symbol zadania budżetowego: DRR/7



Opis zadania: Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa
podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz
Funduszy-Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostanie
uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności
gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.
W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację
własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania
zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia
w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP.
Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści.
W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i
uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności
interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają
potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić
racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość
stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej.
Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1
pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie
drugiej i trzeciej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na
lata 2014-2020. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 776
508,00 zł

jako wkład krajowy do projektu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w

przedsiębiorstwach.
Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowano w roku 2016.


Wartość zadania: 4.776.508 zł
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Źródło finansowania: Kontrakt Terytorialny
Oś priorytetowa: I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Projekt: „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów
finansowych”

Departament Społeczeństwa Informacyjnego
1.

Nazwa zadania budżetowego: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji
Województwa Podlaskiego


Numer zadania budżetowego: DI/1



Opis zadania: Utrzymanie ciągłości działania oraz rozbudowa funkcjonalności posiadanych systemów i
aplikacji zlokalizowanych w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w tym m.in. Cyfrowego Urzędu,
poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, hostingu stron w tym portalu „Wrota Podlasia”
wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej, GIS Podlasia, Podlaskiej
Platformy Edukacyjnej, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego.
Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.
W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego zapewnienie odnowienia
podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP, zakupu nowych zestawów do podpisu
kwalifikowanego dla pracowników UMWP, zakupu certyfikatów do podpisywania kodów źródłowych
oraz dla urządzeń sieciowych (SSL) dla systemów i aplikacji skierowanych dla klienta zewnętrznego –
JST z terenu województwa podlaskiego oraz ludności województwa podlaskiego.



2.

Wartość zadania: 80.000 zł

Nazwa zadania budżetowego: Obsługa informatyczna Urzędu


Numer zadania budżetowego: DI/2



Opis zadania: Zadanie związane jest z zapewnieniem prawidłowej obsługi informatycznej urzędu.
- W 2019 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania
zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, budżetowego,
systemu informacji prawnej, edytora aktów prawnych, systemu służącego współpracy z organizacjami
pozarządowymi, systemu do zarządzania transportem publicznym, oprogramowania do tworzenia
prezentacji multimedialnych, systemu kosztorysowania, oprogramowania multimedialnego dla DGN i
DWZ. W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych
funkcjonalności lub rozszerzenia licencji. Program kadrowo-płacowy wymaga odnowienia. Należy
zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano
odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego. Zaplanowano również środki na zakup nowych,
nieprzewidzianych na tym etapie licencji oprogramowania. Na realizację powyższego zarezerwowano
w sumie 320.000 zł.
- W 2019 r. zaplanowano zakupy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych
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niezbędnych do pracy Urzędu. W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i
sieciowego przeznaczono środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde,
przewód skrętka, wtyczki RJ-45, dodatkowe pamięci RAM itp. Zaplanowano zakup nowych
komputerów i urządzeń peryferyjnych w ramach przetargu. Na zakup materiałów i wyposażenia
niezbędnego do pracy oraz sprzętu komputerowego zaplanowano łącznie 324.000 zł.
- W ramach realizacji zadania planuje się również naprawy sprzętu komputerowego. Najczęściej są
naprawiane drukarki, które nie posiadają już gwarancji a ulegają uszkodzeniu podczas pracy.
Naprawom podlegają też zepsute monitory, UPS-y czy skanery w przypadku, gdy naprawa nie
przekracza kosztów zakupu nowego sprzętu. Na ten cel zaplanowano kwotę 10.000 zł.
- Zadanie to zapewnia także utrzymanie sieci LAN i WAN Urzędu Marszałkowskiego. Obejmuje ono
finansowanie kosztów dzierżawy łącza światłowodowego do lokalizacji przy ul. Św. Rocha i ul.
Kilińskiego, dostępu do Internetu dla UMWP, rocznego utrzymania domen internetowych i opłat za
abonamenty Internetu mobilnego. W 2018 roku kończą się umowy na dostęp do internetu oraz na
dzierżawy łączy. Należy zrealizować zamówienia na wyłonienie nowych usługodawców i na zapas
zabezpieczyć w budżecie kwoty wyższe niż wartości obecnych umów. Łącznie na ten cel należy
zabezpieczyć w sumie 36 000 zł. Zaplanowano także wydatki związane z zakupem oprogramowania do
"e-zamówień" w odpowiedzi na zapotrzebowanie Biura Zamówień Publicznych.
- Zadanie to obejmuje również zakupy inwestycyjne. W 2019 r zakupiony zostanie sprzęt komputerowy
dla UMWP oraz sfinansowane inne wydatki na zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania. Na
ten cel przewidziano kwotę 110.000 zł.


3.

Wartość zadania: 820.000 zł

Nazwa zadania budżetowego: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego


Numer zadania budżetowego: DI/3



Opis zadania: Zaplanowane wydatki w ramach zadania związane są z funkcjonowaniem Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. We wskazanych paragrafach zabezpieczono środki
na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej do zasilania urządzeń sieci, usług
telekomunikacyjnych, usług promocyjnych, serwis, usuwanie awarii i konserwacja infrastruktury SSPW
WP, ubezpieczenie majątku i OC, podatki leśny i rolny z tyt. dzierżawionych nieruchomości, opłaty za
umieszczenie infrastruktury w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu
Państwa, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasach dróg zarządzanych przez JST oraz przebudowę
sieci związaną z remontami dróg w woj. podlaskim.



4.

Wartość zadania: 4.252.291 zł

Nazwa zadania budżetowego: Rozwój i zarządzanie informacją elektroniczną oraz promocja usług i
projektów informatycznych


Numer zadania budżetowego: DI/4



Opis zadania: Zadanie ma na celu rozwój i promocję e-usług publicznych wśród obywateli i
przedsiębiorców oraz podejmowanie działań dotyczących budowy i rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w regionie. Ww. działania są niezbędne w związku z koniecznością osiągnięcia
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planowanych rezultatów i zapewnienia trwałości zakończonych projektów oraz realizacji Programu
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-Podlaskie.
W ramach zadania planowane jest przygotowanie materiałów promocyjnych: np. do emisji w mediach
regionalnych, w mediach społecznościowych i/lub na portalach internetowych, przygotowanie
drobnych gadżetów, ulotek i plakatów, organizacja konferencji i konkursów promujących e-usługi oraz
promujących dobre praktyki w zakresie e-administracji i e-edukacji oraz organizacja szkoleń i spotkań z
przedstawicielami JST.
Ponadto, mając na uwadze realizację programu e-Podlaskie, prowadzone będą prace zmierzające do
przygotowania nowych projektów dot. podnoszenia funkcjonalności, bezpieczeństwa i rozwoju
systemów teleinformatycznych oraz świadczenia elektronicznych usług przez administrację
samorządową dla ludności województwa podlaskiego.
Niezbędne jest także zabezpieczenie środków na organizację konferencji lub szkolenia dla pracowników
jednostek samorządowych z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego.


5.

Wartość zadania: 40.000 zł

Nazwa zadania budżetowego: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie


Numer zadania budżetowego: DI/5



Opis zadania: Zadanie związane jest z kontynuacją utrzymania trwałości projektu Podlaski System
Informacyjny e-Zdrowie. Realizację projektu zakończono w 2015 roku, zaś jego utrzymanie musi być
realizowane do roku 2021.
W ramach ww. projektu zakupiono m.in. sprzęt informatyczny i oprogramowanie, zbudowano sieć
WAN, Platformę Regionalną, wdrożono Portal Pacjenta. Zapewniono usługi takie jak m.in.: możliwość
elektronicznej rejestracji na wizytę do 26 podmiotów leczniczych województwa podlaskiego oraz
możliwość tworzenia i gromadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej z podmiotów leczniczych.
Na rok 2019 zaplanowano środki niezbędne do utrzymania produktów projektu na poziomie
regionalnym. Główną pozycją wydatków będzie zakup asysty technicznej na utrzymanie Platformy
Regionalnej skupiającej usługi dla użytkowników. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie komunikacji
sieciowej pomiędzy UMWP a podmiotami leczniczymi. Umowy z dostawcami wygasają w połowie roku
2019 i muszą zostać odnowione. Ponadto plan wydatków obejmuje promocję produktów PSIeZ, która
jest niezbędna dla osiągnięcia wskaźników projektu, poprzez rozpropagowanie wytworzonych usług
wśród szerszego grona odbiorców. Zaplanowane środki finansowe pozwolą na zabezpieczenie działania
produktów Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.



6.

Wartość zadania: 1.150.000 zł

Nazwa zadania budżetowego: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej


Numer zadania budżetowego: DI/6



Opis zadania: Utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych, a w szczególności
serwerów fizycznych i wirtualnych, macierzy dyskowych, na których przechowywane są dane, systemu
kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sieci komputerowej umożliwiającej łączność
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komputerową oraz urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego w
serwerowniach Centrum Przetwarzania, w których przetwarzane są takie systemy jak m.in. aplikacje
dziedzinowe UMWP, poczta elektroniczna wrotapodlasia.pl, Cyfrowy Urząd, portal „Wrota Podlasia”,
Biuletyn Informacji Publicznej, strony internetowe Jednostek Samorządu Terytorialnego, Podlaska
Platforma Edukacyjna, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego,
systemy e-Zdrowie. Rozwój, modernizacja i utrzymanie posiadanej infrastruktury, systemów oraz
oprogramowania.


7.

Wartość zadania: 923.000 zł

Nazwa zadania budżetowego: Zabezpieczenie ciągłości działania agregatów prądotwórczych oraz UPS-ów
centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP


Numer zadania budżetowego: DI/7



Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie przeglądów technicznych infrastruktury odpowiedzialnej
za zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego pomieszczeń serwerowni wraz z przypisaną im
infrastrukturą teleinformatyczną oraz instalacją klimatyzującą pomieszczenia. Okres przeglądów
gwarancyjnych 2 agregatów prądotwórczych odpowiedzialnych za zasilanie serwerowni głównej przy
ul. Wyszyńskiego oraz zapasowej przy ul. Poleskiej kończy się w grudniu 2018r. Konieczne jest więc
zapewnienie ich systematycznych przeglądów i konserwacji po okresie gwarancji. UPS zabezpieczający
zasilanie serwerowni głównej przy ul. Wyszyńskiego wymaga przeglądu oraz konserwacji. UPS
centralny serwerowni zapasowej przy ul. Kilińskiego traci okres gwarancyjny, w ramach którego
dokonywane były przeglądy w grudniu 2018r. W tym wypadku również konieczne jest zabezpieczenie
środków na jego konserwację i okresowe przeglądy. Ponadto niezbędne jest zapewnienie okresowych
przeglądów instalacji alarmowej i infrastruktury odpowiedzialnej za kontrolę dostępu do stref
serwerowych. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach
informatycznych.



Wartość zadania: 60.000 zł

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
1.

Nazwa zadania budżetowego: Promocja Województwa


Numer zadania budżetowego: DWZ/1



Opis zadania: Opis zadania: Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z
zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy Ustawy o Samorządzie
Województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia
zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego
oferty turystycznej.
Zasadniczymi celami w roku 2019 będą:
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a) prowadzenie spójnej polityki promocyjnej zgodnie z zasadami komunikacji marki województwa
podlaskiego,
b) budowanie tożsamości regionu wokół przyrody, środowiska naturalnego i nowoczesnych
technologii,
c) kreowanie

markowych

produktów

turystycznych,

m.in.

poprzez

wsparcie

najbardziej

perspektywicznych wydarzeń i inicjatyw,
d) odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu,
e) zacieśnienie współpracy z regionalnymi przedsiębiorcami w celu uzyskania efektu synergii w
promocji województwa,
f) nadanie regionowi wyrazistego wizerunku.
Wśród szczegółowych zadań realizowanych w roku 2019 należy wymienić:
- organizację XV edycji Podlaskiej Marki,
- zakup czasu antenowego na antenach ogólnopolskich stacji telewizyjnych na potrzeby emisji
materiałów programowych,
- zakup usługi lokowania produktu (województwa podlaskiego) w serialu telewizyjnym emitowanym
na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnopolskim,
- przygotowania do udziału w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju,
- wdrażanie marki parasolowej województwa podlaskiego,
- popularyzację walorów regionu poprzez krajowe i zagraniczne akcje promocyjne,
- wydawanie i zakup materiałów promocyjnych,
- druk materiałów promujących województwo podlaskie.
Szczególne znaczenie w roku 2019 będą miały przygotowania do Wystawy Światowej EXPO 2020 w
Dubaju. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zakłada zorganizowanie regionalnej
prezentacji we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami. Partnerem samorządu
województwa będą w szczególności podlascy przedsiębiorcy, uczelnie oraz Ministerstwo Środowiska.
Wydatki poniesione w roku 2019 zostaną przeznaczone na opracowanie szczegółowej koncepcji, która
wpisze się w Zasady komunikacji marki województwa podlaskiego, podkreśli bogactwa naturalne
regionu, jego różnorodność kulturową oraz wskaże na nowoczesne technologie pochodzące z
Podlaskiego.


2.

Wartość zadania: 2.000.000 zł

Nazwa zadania budżetowego: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego


Numer zadania budżetowego: DWZ/2



Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa
Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do
rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka
Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów delegacji
oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z
innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji CPMR (Konferencja Peryferyjnych
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Regionów Nadmorskich) oraz Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także
w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.


3.

Wartość zadania: 248.550 zł

Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli


Numer zadania budżetowego: DWZ/3



Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli obejmuje wydatki
związane z utrzymaniem zamiejscowego stanowiska pracy - tj. koszty telefonu komórkowego
pozostającego do dyspozycji przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli. Planowane
wydatki związane są również z realizacją działań promocyjnych Przedstawicielstwa Województwa
Podlaskiego w Brukseli oraz realizacji inicjatyw własnych przedstawicielstwa nie objętych planem
działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.



4.

Wartość zadania: 50.000 zł

Nazwa zadania budżetowego: Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu
Polski Wschodniej w Brukseli


Numer zadania budżetowego: DWZ/4



Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu
Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z
uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego
przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego,
Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania
informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich.
Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingowych, pozyskiwanie
partnerów zagranicznych do projektów.



5.

Wartość zadania: 300.000 zł

Nazwa zadania budżetowego: Promocja gospodarcza


Numer zadania budżetowego: DWZ/5



Opis zadania: Wysokość wydatków na 2019 rok została oszacowana w oparciu o założone do realizacji
zadania z zakresu promocji gospodarczej. Zasadniczym zadaniem zapłonowym do realizacji w 2019 r.
jest organizacja kolejnej edycji "Wschodniego Kongresu Gospodarczego" w Białymstoku. Szacowane
wydatki na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą ok. 350.000 zł. Poza organizacją WKG planowany
jest udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowych i wystawienniczych o charakterze
gospodarczym, co będzie okazją do prezentacji oferty gospodarczo-inwestycyjnej Województwa
Podlaskiego dla potencjalnych odbiorców oraz do nawiązania relacji biznesowych. W ramach realizacji
zadania planuje się również organizację spotkań informacyjnych, misji wyjazdowej oraz misji
przyjazdowych z udziałem podlaskich przedsiębiorców, a także oraz zadania służące opracowaniu
aktualnej oferty inwestycyjnej

dla potencjalnych inwestorów. W ramach zadania na 2019 r.

zaplanowano także udział pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego - Referatu Obsługi
Inwestorów i Promocji Gospodarczej w zagranicznych podróżach służbowych oraz zakup materiałów i
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wyposażenia służących do celów informacyjno-promocyjnych.


6.

Wartość zadania: 748.000 zł

Nazwa zadania budżetowego: Podlaskie Wrota i komunikacja społeczna


Numer zadania budżetowego: DWZ/6



Opis zadania: Działania w ramach regionalnej polityki informacyjnej oraz komunikacji społecznej
obejmują zadania związane z wydawaniem i promowaniem wojewódzkiej gazety samorządowej oraz
prowadzeniem komunikacji społecznej w mediach społecznościowych. W gazecie samorządowej pod
nazwą „Podlaskie Wrota. Pismo Samorządu Województwa Podlaskiego” opisywane będą wydarzenia,
projekty i inicjatywy podejmowane przez samorząd wojewódzki i inne jst województwa podlaskiego.
Zamieszczane będą również wywiady, reportaże i relacje z imprez i uroczystości o charakterze
wojewódzkim. W ramach regionalnej polityki informacyjnej prezentowane będą także relacje z
posiedzeń Sejmiku Województwa oraz bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. W ramach
komunikacji społecznej prowadzone będą działania związane ze sprawnym i komplementarnym w
stosunku do różnych kanałów social media przekazem medialnym z funkcjonowania Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i jego organów. W ramach działań przewiduje się także
zakup sprzętów (związanych m.in. z rejestracją dźwięków i obrazów) niezbędnych do funkcjonowania i
realizacji zadań przez redakcję gazety pn.„Podlaskie Wrota. Pismo Samorządu Województwa
Podlaskiego”.



Wartość zadania: 130.000 zł

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
1. Nazwa zadania budżetowego: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów
województwa podlaskiego


Numer zadania budżetowego: EST/1



Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na samorząd województwa podlaskiego zadań
wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na
rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.



Wartość zadania: 70.000 zł

2. Nazwa zadania budżetowego: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających
z Karty Nauczyciela


Symbol zadania budżetowego: EST/2



Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na
poziom kształcenia oraz warunki socjalno - bytowe. Zadanie związane jest z opłaceniem umów zleceń
z ekspertami, którzy będą zasiadali w komisjach egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego na
stopień nauczyciela mianowanego.



Wartość zadania: 3.000 zł

3. Nazwa zadania budżetowego: Fundusz zdrowotny nauczycieli
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Symbol zadania budżetowego: EST/3



Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonego na samorząd województwa zadania wynikającego
z ustawy - Karta Nauczyciela.



Wartość zadania: 20.000 zł

4. Nazwa zadania budżetowego: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie
księgozbioru


Symbol zadania budżetowego: EST/4



Opis zadania: W związku z likwidacją 9 filii bibliotek pedagogicznych i przekazaniem księgozbioru do
bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano
zakup księgozbioru i czasopism oraz dofinansowanie zatrudnienia pracownika biblioteki.



Wartość zadania: 405.000 zł

5. Nazwa zadania budżetowego: Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce


Symbol zadania budżetowego: EST/5



Opis zadania: Pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego uczniom oraz studentom (I roku)
zamieszkującym obszar województwa podlaskiego poprzez udzielenie stypendium w danym roku
szkolnym i akademickim.



Wartość zadania: 200.000 zł

6. Nazwa zadania budżetowego: Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


Symbol zadania budżetowego: EST/6



Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa
podlaskiego działające w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania składają
oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz.450). Zlecone zadania publiczne dotyczą
realizacji ponadlokalnych – regionalnych, wojewódzkich, krajowych międzynarodowych przedsięwzięć
naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów
naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród).



Wartość zadania: 80.000 zł

7. Nazwa zadania budżetowego: Dotacje na zadania z zakresu turystyki


Symbol zadania budżetowego: EST/7



Opis zadania: Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego powierza/wspiera realizację zadań publicznych
jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność statutową w
dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Dotacje przekazywane są m.in. na: wyznaczanie i odnawianie
szlaków turystycznych, upowszechnianie turystyki aktywnej poprzez realizację jednodniowych lub
nieodpłatnych wydarzeń promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym, w szczególności biegów, rajdów
(rowerowych,

pieszych,

konnych),

spływów

kajakowych,

regat,

innych

aktywności

utożsamianych/mogących być utożsamianymi z województwem podlaskim (np. żeglarstwo, łucznictwo
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konne, narty wodne, narty zimowe itd.), organizację jednodniowych lub nieodpłatnych wydarzeń
promujących produkty/atrakcje turystyczne województwa podlaskiego oraz opracowanie i wydanie
niekomercyjnych wydawnictw, w tym również multimedialnych, promujących atrakcje turystyczne
województwa podlaskiego.


Wartość zadania: 130.000 zł

8. Nazwa zadania budżetowego: Promocja turystyczna w kraju i za granicą


Symbol zadania budżetowego: EST/8



Opis

zadania: Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywać się będzie poprzez

organizację lub udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w
targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym,
konferencjach i szkoleniach. Podczas wymienionych wydarzeń promocja województwa podlaskiego
odbywać się będzie zarówno poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, bezpośrednie rozmowy z
potencjalnymi turystami, jak również degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła, występy
zespołów artystycznych, a także konkursy wiedzy o regionie dla dzieci i dorosłych.


Wartość zadania: 120.200 zł

9. Nazwa zadania budżetowego: Materiały promocyjne województwa podlaskiego


Symbol zadania budżetowego: EST/9



Opis zadania: W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną województwa podlaskiego
wydawane są materiały promocyjne w formie map, folderów, przewodników turystycznych oraz
gadżetów. Materiały promocyjne przekazywane są na konferencjach i szkoleniach branżowych
organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe oraz na targach i imprezach
turystycznych. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa
Podlaskiego, przekazywane turystom, dziennikarzom lub touroperatorom przybywającym do regionu.



Wartość zadania: 60.000 zł

10. Nazwa zadania budżetowego: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną


Symbol zadania budżetowego: EST/10



Opis

zadania: Środki finansowe przeznaczone są na opłatę składki członkowskiej Samorządu

Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje
promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonali kadry turystyczne, prowadzi
bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu,
uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów
statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej i współpracuje z punktami informacji
turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne.
PROT została zarejestrowana w dniu 22 października 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w
Białymstoku. W jej skład wchodzą jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa
podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne. Samorząd Województwa Podlaskiego
uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjnych -
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turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.


Wartość zadania: 500.000 zł

11. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –
promocja”


Symbol zadania budżetowego: EST/11



Opis zadania: Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" realizowany był przez
Województwo Świętokrzyskie w partnerstwie z Województwem Podlaskim w latach 2014 – 2015 w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V
Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy
rowerowe komponent promocja tras rowerowych. Celem powyższego projektu było wykreowanie
markowego produktu turystycznego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz stworzenie
wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów
zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową. W ramach utrzymania
trwałości projektu, zgodnie z umową partnerską Województwo Podlaskie, jako partner projektu,
zobowiązany jest do utrzymania witacza oraz przekazania dotacji celowej Beneficjentowi na utrzymanie
oznakowania i portalu internetowego. Wydatki obejmą również działania promocyjne trasy rowerowej
Green Velo realizowane w ramach umowy partnerskiej z pozostałymi partnerami projektu.



Wartość zadania: 92.000 zł

12. Nazwa zadania budżetowego: Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych


Symbol zadania budżetowego: EST/12



Opis zadania: Wydatki ponoszone będą na wynagrodzenia dla członków zespołów oceniających, o
których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje
zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki
samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa), wypłacane
na podstawie art. 34 ust. 4b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm) zgodnie ze
szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września
2010r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172,
poz. 1167) oraz na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.).



Wartość zadania: 17.000 zł



Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd
województwa

13. Nazwa zadania budżetowego: Budowa systemu marek turystycznych województwa podlaskiego


Symbol zadania budżetowego: EST/13



Opis zadania: W ramach realizowanego zadania kontynuowane będą działania dotyczące budowy
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identyfikacji wizualnej podlaskiego, systemu certyfikacji przedsiębiorstw, marek i produktów
wchodzących do programu. Budowa marki Województwa Podlaskiego przełoży się na większy prestiż
regionu i jego rozpoznawalność w Polsce i za granicą, znajdujący odzwierciedlenie w wysokiej jakości
produktach. Producenci produktów zgodnych ze specjalizacją regionu mogą liczyć na wyższą cenę ich
produktów, a więc także na wyższe marże, większa dystrybucja produktów z regionu, które stają się
pożądane, bogatszy wizerunek regionu.


Wartość zadania: 80.000 zł

14. Nazwa zadania budżetowego: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną


Symbol zadania budżetowego: EST/14



Opis zadania: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności
turystycznej regionu zrealizowany został projekt pod nazwą: Budowa elektrycznego wyciągu nart
wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki
wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment. Powyższa infrastruktura została przekazana na podstawie
umowy koncesji operatorowi - WOSiR Szelment Sp z.o.o. Na podstawie powyższej umowy
województwo podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową
infrastrukturą w czasie trwałości projektu.



Wartość zadania: 666.634 zł

15. Nazwa zadania budżetowego: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w
zakresie kultury fizycznej


Symbol zadania budżetowego: EST/15



Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa
podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej
dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U z 2018, poz. 450 ze zm.). Zlecone zadania publiczne dotyczą organizacji zawodów
sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, realizacji procesu szkolenia dzieci
i młodzieży oraz kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach sportowych, udziału w systemie
współzawodnictwa sportowego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź
powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto w ramach zadania środki finansowe
przeznaczone będą na realizację programów sportowych wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki
adresowanych do dzieci i młodzieży.



Wartość zadania: 1.500.000 zł

16. Nazwa zadania budżetowego: Promocja kultury fizycznej i sportu


Symbol zadania budżetowego: EST/16



Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do
Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej
szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem lub ufundowaniem nagród. W związku z
tym z budżetu województwa podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych,
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pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów.


Wartość zadania: 900.000 zł

17. Nazwa zadania budżetowego: Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym


Symbol zadania budżetowego: EST/17



Opis zadania: Nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane są za osiągnięte
wyniki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Wnioski o przyznanie nagrody
mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego kluby sportowe, okręgowe związki
sportowe, Podlaska Federacja Sportu oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury
fizycznej. Na podstawie Uchwały sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/319/2017 z dnia 27
marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych
osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich. Środki finansowe
przeznaczone na stypendia sportowe zostały zastąpione pieniężnymi nagrodami. W zakresie zadań
Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie zawodników w ich osiągnięciach i działalności
sportowej.



Wartość zadania: 170.000 zł

18. Nazwa zadania budżetowego: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w
zakresie ratownictwa wodnego


Symbol zadania budżetowego: EST/18



Opis

zadania:

Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych działające w zakresie

zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego składają oferty
realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018, poz. 450 ze zm). Na jej podstawie udzielana jest
dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań
publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa
podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych
województwa podlaskiego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź
powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.


Wartość zadania: 60.000 zł

Departament Organizacji i Kadr
1. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie etatów na zadania własne Województwa


Symbol zadania budżetowego: OR/1



Opis zadania: Środki finansowe zaplanowane w ramach zadania zostaną przeznaczone na
sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wpłat na
Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób
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Niepełnosprawnych,

sfinansowanie

wynagrodzeń

bezosobowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów badań
wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UMWP, w tym badań uprawniających do
okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego.


Wartość zadania: 34.964.393 zł

2. Nazwa zadania budżetowego: Szkolenie pracowników Urzędu


Symbol zadania budżetowego: OR/2



Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem zapisów Regulaminu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w
Białymstoku. W 2019 roku system szkoleń obejmować będzie: szkolenia i kursy specjalistyczne, studia
podyplomowe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu
województwa, podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, tj. częściowe pokrycie kosztów
ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe.



Wartość zadania: 195.000 zł

3. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej


Symbol zadania budżetowego: OR/3



Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w 2019 r. przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).



Wartość zadania: 1.537.749 zł



Źródło finansowania:
-

987.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd
województwa

-

550.749 zł środki własne

4. Nazwa zadania budżetowego: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej


Symbol zadania budżetowego: OR/4



Opis zadania: Zaplanowane środki na realizację zadania w 2019 r. przeznaczone są sfinansowanie
szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.



Wartość zadania: 10.000 zł



Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd
województwa

5. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie etatów (PUW)


Symbol zadania budżetowego: OR/5



Opis zadania: Planowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych i
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy)
pracowników wykonujących zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu województwa.



Wartość zadania: 43.000 zł



Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
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6. Nazwa zadania budżetowego: Zakup usług pocztowych i kurierskich


Symbol zadania: OR/6



Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.



Wartość zadania: 189.990 zł

7. 7. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii


Symbol zadania: OR/7



Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone
z zakresu geodezji i kartografii w 2019 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń
osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na
Fundusz Pracy).



Wartość zadania: 343.300 zł



Źródło finansowania:
-

175.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd
województwa

-

168.300 zł środki własne

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich

1.


Numer zadania budżetowego: ROR/1



Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej z modernizacją
i upowszechnianiem dobrych praktyk na terenach wiejskich województwa podlaskiego. Planowane
środki finansowe przeznaczone będą na wspieranie inicjatyw zgodnych ze Strategią Rozwoju
Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Wspierane przedsięwzięcia będą miały na celu wzrost
atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. Ponadto
ważnym celem jest stworzenie możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodów mieszkańcom
obszarów wiejskich. Realizacja i wspieranie inicjatyw określonych w Strategii sprzyjać będzie osiągnięciu
założonych w niej rezultatów w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W ramach zadania
realizowane będą przedsięwzięcia związane z hodowlą zwierząt, działania związane z produktami
tradycyjnymi. Przewidywane jest również uczestnictwo w targach branżowych oraz inne inicjatywy
zgodne z założeniami regionalnej polityki rolnej. W ramach zadania prowadzone będą również szkolenia
i konferencje z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie prowadzone będą działania
sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na wsi (w tym prac polowych). W ramach zadania przewiduje się
promocję najlepszych wzorców w rolnictwie i przedsiębiorczości wiejskiej.



Wartość zadania: 200.000 zł
Nazwa zadania budżetowego: Wsparcie pszczelarstwa

2.


Numer zadania budżetowego: ROR/2
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Opis zadania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z rozwojem i
wsparciem podlaskiego pszczelarstwa. Samorząd Województwa Podlaskiego planuje w ramach zadania
zakupić drzewa i krzewy miododajne, które nie tylko redukują hałas i zatrzymują kurz, ale również
poprawiają znacznie warunki estetyczne. Działanie to ma przede wszystkim na celu zatrzymanie
negatywnych zmian w warunkach poużytkowych, w wyniku, czego chcielibyśmy zapobiec degradacji
rodzin pszczelich w naszym województwie. W ramach zadania planuje się również wymianę dobrych
praktyk poprzez przeprowadzenie szeregu spotkań i sympozjów z uczestnikami zarówno z kraju jak
i zagranicy. Dodatkowo planuje się organizację konkursów uczniom ze szkół podstawowych i średnich.
Działanie to ma na celu popularyzację szeroko pojętego pszczelarstwa oraz zachęcanie młodego
pokolenia do obserwacji życia pszczół, jak również w okresie długofalowym do zachęcania zakładania
przez nich swoich pasiek. Organizowania obrad powołanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego
Społecznego Zespołu ds. pszczelarstwa, którego zadaniem jest podejmowanie działań zmierzających
ochronie zdrowia i życia pszczół.



Wartość zadania: 50.000 zł
Nazwa zadania budżetowego: Program odnowy wsi województwa podlaskiego

3.


Numer zadania budżetowego: ROR/3



Opis zadania: Głównym celem wdrożenia zadania budżetowego jest nie tylko zwiększenie poziomu
zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, ale
również poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym
zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów
wiejskich. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia
dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych
zadań. Program ten skierowany jest na oddolną mobilizację zasobów wiejskich. W dłuższej perspektywie
efektem wdrażania będą lepsze warunki do osiedlania, inwestowania, rozwoju usług, tworzenia miejsc
pracy oraz zarobkowania poza rolnictwem. W ramach programu wsparciem finansowym samorządu
województwa podlaskiego objęte będą działania/projekty związane m. in. z kultywowaniem w
społecznościach lokalnych tradycji, popularyzacją dziedzictwa kulinarnego, promocją produktów
tradycyjnych, poprawą estetyki wsi np. budowy mini siłowni, zagospodarowanie miejsc wypoczynku,
spotkań społeczności wiejskich.



Wartość zadania: 500.000 zł
Nazwa zadania budżetowego: Zobowiązania po WZMiUW w Białymstoku

4.


Numer zadania budżetowego: ROR/4



Opis zadania: Działając na mocy uchwały XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27
listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Urząd Marszałkowski jest zobowiązany do przejęcia zobowiązań
i należności po WZMiUW w Białymstoku. Głównym celem utworzenia zadania jest wywiązanie się
z zobowiązań pozostałych po jednostce podległej. Planowane na 2019 rok środki finansowe zostaną
przeznaczone na opłaty wynikające z utrzymywania w mocy prawnej umów na usługi telekomunikacyjne.
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Wartość zadania: 10.000 zł
Nazwa zadania budżetowego: Program odbudowa populacji zwierzyny drobnej w województwie

5.

podlaskim


Numer zadania budżetowego: ROR/5



Opis zadania: Z analizy rocznych planów łowieckich oraz sygnałów otrzymywanych od myśliwych jak
i Zarządów Okręgowych PZŁ z terenu województwa podlaskiego wynika, iż nastąpił znaczący spadek
wielkości populacji zwierzyny drobnej na terenie województwa podlaskiego. Populacje zająca
i kuropatwy na terenie naszego województwa w przeszłości odznaczały się wysoką liczebnością, przez co
stanowiły podstawowe składniki biocenoz polnych i polno – leśnych. Wysoki poziom populacji
drapieżników m.in. lisa doprowadził do spadku liczebności zwierzyny drobnej na terenie województwa.
Skutkiem ww. sytuacji jest to, że od 10 lat nie prowadzi się pozyskania zajęcy i kuropatw. Zasadnym jest,
zatem przyjąć do realizacji działania, mające na celu zahamowanie procesu zanikania zwierzyny drobnej
na terenie województwa podlaskiego poprzez kontynuowanie przyjętych przez Zarząd Województwa
Podlaskiego założeń programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim
Uchwałą Nr 308/4482/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.. Na ten cel w budżecie Województwa Podlaskiego
należy zaplanować wydatki na poziomie 150 tys. zł., w konsekwencji realizacja niniejszego programu
wpłynie na zahamowanie drastycznego spadku liczebności populacji rodzimych gatunków zwierzyny
drobnej (zając, kuropatwa) i sukcesywnie doprowadzi do odbudowy stanu liczebnego tych populacji.



Wartość zadania: 150.000 zł
Nazwa zadania budżetowego: Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości

6.

i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)


Numer zadania budżetowego: ROR/6



Opis zadania: Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 należy pogodzić
potrzeby konkurencyjnej gospodarki, dbając jednocześnie o powiązania krajowe i międzynarodowe oraz
jakość życia mieszkańców – co wiąże się również z zagadnieniami rozsądnego gospodarowania zasobami
przyrodniczymi. Wynika to również z wizji regionu określonym w tymże dokumencie, gdzie
województwo podlaskie zostało opisane jako region zielony, otwarty, dostępny i przedsiębiorczy.
Przemysł spożywczy, z zwłaszcza żywność wysokiej jakości, został wskazany jako jeden z filarów rozwoju
(m. in. w zakresie produktów tradycyjnych oraz ekologicznych).
Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest konsekwentne rozwijanie segmentu tzw. produktów lokalnych,
rozumianych jako żywności dostarczanej bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Polityka „0 km” sprzyja
rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, czyli tam gdzie dostęp do rynku pracy jest
ograniczony. Jednocześnie zminimalizowanie transportu i tradycyjne formy konserwacji żywności mają
aspekt racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz pozytywnie oddziaływają na zdrowie
konsumentów, co z kolei jest istotne w kontekście jakości życia.
Mając powyższe na względzie w 2018 r. w strukturach UMWP powstało samodzielne stanowisko ds.
jakości żywności. Efektywne wykorzystanie potencjału wymaga zapewnienia również środków
budżetowych na potrzeby działań sieciujących, edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych na rzecz
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producentów oraz wspierających ich instytucji.


Wartość zadania: 20.000 zł

7. Nazwa zadania budżetowego: Przygotowanie założeń strategii rozwoju rolnictwa w województwie
podlaskim


Numer zadania budżetowego: ROR/7



Opis zadania: Realizacja zadania ma na celu przygotowanie założeń, które będą postawą do stworzenia
strategii rolnictwa w województwie podlaskim. Elementem koniecznym do prowadzenie efektywnej
polityki na rzecz rozwoju rolnictwa jest właściwe wyobrażenie tego rozwoju, które określiłoby stan, do
jakiego się zmierza. Dobre opracowanie idei, poprzez poprawne sformowanie zbioru działań,
składających się z szczegółowych celów, jakie planujemy osiągnąć, zapewnia poprawne wykonanie tych
założeń. Cele musza być opisane w sposób zrozumiały i wymierny (ile zamierza się osiągnąć i w jakim
czasie). W związku z powyższym, by opracowanie strategii było na wysokim poziomie, należy zlecić
wykonanie odpowiednich ekspertyz i analiz.



Wartość zadania: 20.000 zł

8. Nazwa zadania budżetowego: Realizacja KSOW


Numer zadania budżetowego: ROR/8



Opis zadania: zadanie związane z wdrażaniem KSOW przez samorządy województw w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z zadania planuje się finansować utrzymanie Sekretariatu
Regionalnego KSOW (zatrudnienie personelu, sfinansowanie kosztów delegacji pracowników oraz inne
zakupy i opłaty ponoszone przez Sekretariat Regionalny KSOW na bieżące funkcjonowanie) oraz
realizację planu operacyjnego KSOW (w tym działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020,
projekty własne KSOW oraz nabór projektów zgłaszanych przez partnerów KSOW).



Wartość zadania: 2.100.000 zł



Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych
na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2019 rok (Wspólna Polityka Rolna
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

Finansowanie z udziałem środków europejskich :
Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Poddziałanie: Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań
informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020
Projekt: Realizacja KSOW
9. Nazwa zadania budżetowego: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników


Numer zadania budżetowego: ROR/9



Opis zadania: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, (t.j. Dz. U. z
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2017 r. poz. 1267) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie
wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub
pomocy technicznej, wykonuje, jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 123 ust. 6
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku (Dz. U.
UE. L. 2013. 347.320 z późn. zm.) samorząd województwa – w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, które zostały określone w rozporządzeniu 1303/2013 oraz przepisach o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1267) określa zasady ogólne przyznawania i zwracania pomocy finansowej przyznawanej w
ramach poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.
Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze 2014-2020” będzie realizowany poprzez instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
(RLKS). Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.
Szczegółowe zasady realizacji instrumentu RLKS zostały określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.).
Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialne” realizowany będzie poprzez:
- realizację lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
- działania z zakresu współpracy,
- wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, jest
przyznawana na realizację następujących celów:
a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze
rybołówstwa i akwakultury;
b) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury;
c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego;
e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu
lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Realizacja operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu
poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym
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prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe
wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
2014-2020 w województwie podlaskim. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację
powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2014-2020 przypisanych
Samorządowi Województwa Podlaskiego. Wydatki w wysokości 480.000 zł to wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.


Wartość zadania: 480.000 zł



Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych
na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2017 roku (Program Operacyjny
Rybactwo i Morze 2014-2020).

Finansowanie z udziałem środków europejskich :
Program Operacyjny: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
Działanie: Pomoc Techniczna
Projekt: Wynagrodzenie pracowników
10. Nazwa zadania budżetowego: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne


Numer zadania budżetowego: ROR/10



Opis zadania: Realizacja operacji „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne” pracowników realizujących
zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 umożliwi sprawne
funkcjonowanie

Departamentu

poprzez

zapewnienie

odpowiedniego

zaplecza

technicznego

i organizacyjnego (w tym: bieżącego funkcjonowania, szkoleń pracowników, informacji i promocji,
zakupu sprzętu teleinformatycznego, itp.), a tym samym prawidłowość, skuteczność i efektywność
zarządzania programem operacyjnym. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację
powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2014-2020 przypisanych
Samorządowi Województwa Podlaskiego. Wydatki w wysokości 20.000 zł to wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.


Wartość zadania: 20.000 zł



Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych
na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2019 roku (Program Operacyjny
Rybactwo i Morze 2014-2020).
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
Działanie: Pomoc Techniczna
Projekt: Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne
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10.

11.

12.

13.

Juszkowy Gród Zwodzieckie przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 687
Granica województwa Suwałki - przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr
652
Lipsk - granica państwa przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 664
Budowa obwodnicy
Ciechanowca w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr
690
OGÓŁEM II:

dokumentacja
projektowa
realizacja
robót
dokumentacja
projektowa
realizacja
robót

437 265

0

0

0

437 265

101 416 739

215 250

0

0

0

215 250

97 639 590

realizacja
robót

4 000 000

5 400 000

600 000

0

10 000 000

10 000 000

realizacja
robót

10 000

0

0

0

10 000

10 000

6 955 921

269 671 150

68 526 318

0

77

4.

Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 690

Konieczność zabezpieczenia umownej wysokości środków
finansowych na opłacenie zleconej w roku 2017 dokumentacji
projektowej.

5.

Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m.
Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w
km 30+888

Potrzeba wykonania przebudowy mostu wraz z niezbędnymi
dojazdami ze względu na stan niedostateczny stan techniczny
mostu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka Białowieża - granica państwa

Potrzeba wydzielenia bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego
prowadzącego z Hajnówki do polsko-białoruskiego przejścia
granicznego Białowieża-Piererow, które powstało z myślą
obsługi tego rodzaju ruchu. Przy okazji zostanie stworzona
atrakcyjna turystycznie trasa przebiegająca przez Puszczę
Białowieską, którą wreszcie będzie można podziwiać bez
kontaktu niechronionych użytkowników drogi z ruchem
samochodowym. Konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na opłacenie planowanej do zlecenia jeszcze w
roku 2018 dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę wiaduktu w Łapach w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 681

Potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na
przebudowę wiaduktu wraz z dojazdami i niezbędną
infrastrukturą techniczną, z uwagi na niepokojący stan
techniczny obiektu, rzutujący na jego przydatność użytkową i
zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Opracowanie
dokumentacji planowane na lata 2019-2020.

6.

7.

8.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława
Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot
drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla

9.

Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz
regulacja stanów prawnych gruntów

Potrzeba dowiązania realizowanej obecnie przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok - Supraśl do tzw.
Trasy Generalskiej (północnej obwodnicy Białegostoku) i drogi
ekspresowej S8, poprzez wybudowanie na ul. W. Raginisa
dwóch jezdni po dwa pasy ruchu na odcinku ok.1,0 km. W dniu
26 października 2016 r. Zostało podpisane porozumienie z
Miastem Białystok dotyczące wspólnej realizacji inwestycji.
Zadanie planowane na lata 2019 - 2020.
Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi
wojewódzkie przed 1999 r., sporządzanie podziałów i wycen
oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod
inwestycje drogowe, w tym realizowane przy dofinansowaniu ze
środków budżetu UE, które refundowane będą po uzyskaniu
decyzji o dofinansowaniu projektów.

Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

1.

2.

Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 682

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;
umowa nr POPW.02.02.00-20-0001/17-00 pomiędzy
Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości z dnia 21.09.2017 r. o dofinansowanie
projektu, wraz z aneksami. Konieczność zagwarantowania
środków na zakończenie robót. Planowane zakończenie zadania
w 2019 r.

Zabłudów – granica gminy Zabłudów –
przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;
umowa nr POPW.02.02.00-20-0003/17-00 pomiędzy
Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości z dnia 21.09.2017 r. o dofinansowanie
projektu, wraz z aneksami. Konieczność zagwarantowania
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środków na zakończenie robót. Planowane zakończenie zadania
w 2019 r.

3.

4.

5.

Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 690

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w
ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu
Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDARPPD.04.01.01-20-0002/16-02 z dnia 02.10.2018 r. Konieczność
zagwarantowania środków na realizację robót. Planowane
zakończenie zadania w 2020 r.

Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 673

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w
ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu
Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDARPPD.04.01.01-20-0001/16-04 z dnia 02.10.2018 r. Konieczność
zagwarantowania środków na realizację robót. Planowane
zakończenie zadania w 2020 r.

Nowogród – Łomża – przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 645

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w
ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu
Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDARPPD.04.01.01-20-0003/16-01 z dnia 20.04.2018 r. Konieczność
zagwarantowania środków na zakończenie robót. Planowane
zakończenie zadania w 2019 r.
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w
ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu
Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDARPPD.04.01.01-20-0004/16-01 z dnia 02.02.2018 r. Konieczność
zagwarantowania środków na zakończenie robót. Planowane
zakończenie zadania w 2019 r.
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w
ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu
Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDARPPD.04.01.01-20-0015/17-01 z dnia 04.09.2018 r. Konieczność
zagwarantowania środków na realizację robót. Planowane
zakończenie zadania w 2021 r.

6.

Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 677

7.

Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 685

8.

Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze
środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z
opracowywaną dokumentacją.

9.

Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg
wojewódzkich Nr 682 i 681

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze
środków UE; przygotowanie inwestycji do rzeczowej realizacji.

10.

Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 687

11.

Granica województwa - Suwałki - przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 652

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze
środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z
opracowywaną dokumentacją na pełny zakres projektu.
Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze
środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z
opracowywaną dokumentacją.
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12.

Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 664

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu
UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina 2014-2020, umowa dotacyjna Nr
PLBU.02.01.00-20-0039/17-00. W miesiącu lipcu br. została
podpisana umowa partnerska z Białorusią. Trwa postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.

13.

Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 690

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze
środków UE; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z
opracowywaną dokumentacją.

Zadanie budżetowe Nr 6 - Inwestycje i zakupy jednostki

1.

2.

3.

4.

Adaptacja budynków na potrzeby brygad
patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich

Konieczność przystosowania przejętych przez Województwo
Podlaskie budynków na potrzeby socjalno - bytowe nowych
siedzib brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich w celu
stworzenia właściwych warunków pracy i efektywnego
funkcjonowania tych służb. Dotychczas, pomieszczenia
(socjalne, magazynowo-garażowe) wynajmowano od obcych
podmiotów i nie były one dostosowane do realnych potrzeb tej
struktury organizacyjnej.

Sprzęt do utrzymania dróg

Potrzeba wymiany zużytego i awaryjnego sprzętu oraz
doposażania służb drogowych w urządzenia odpowiadające
określonym standardom w odniesieniu do warunków pracy i
kosztów eksploatacji oraz zapewniające skuteczną i efektywną
realizację obowiązków zarządcy dróg w zakresie prowadzenia
prac porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych,
zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i interwencyjnym.

Środki transportu na potrzeby zarządu i
rejonów dróg

Potrzeba wymiany samochodów brygadowych z uwagi na ich
zużycie, pogarszający się stan techniczny i awaryjność
wynikającą z wieloletniego, codziennego użytkowania;
konieczność wyeliminowania sytuacji, w której rosnące koszty
napraw i remontów pojazdów powodują, że ich dalsza
eksploatacja staje się ekonomicznie nieuzasadniona. Wymiana
ta z pewnością wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa
pracy przy transporcie ludzi, sprzętu i materiałów drogowych, a
także spowoduje wzrost efektywności pracy, obniżenie kosztów
eksploatacji pojazdów oraz zmniejszenie emisji spalin.

Rozbudowa infrastruktury informatycznej i
oprogramowania

Potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci
teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie
się technologii informatycznych, w tym konieczność stopniowej
wymiany względnie rozbudowy istniejącego sprzętu i
oprogramowania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Planowane środki finansowe w wysokości

26.356.697 zł na 2019 rok przeznaczone będą na realizację

następujących zadań:
I.

Dział 150 rozdz. 15013 (kwota 10 393 550 zł)
1) Projekt „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” (kwota
4 193 550 zł)
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Projekt został przyjęty Uchwałą nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8
listopada 2016 roku oraz Uchwałą nr 194/2529/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21
lutego 2017 roku zmieniającą Uchwałę nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8
listopada 2016 roku. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Okres realizacji projektu ustalono na: od 1
listopada 2016 roku do 31 grudnia 2021 roku. Projekt skierowany jest do 484 podlaskich
przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich 2 424 pracowników. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z
możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej)
poniesionych na kształcenie personelu. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie wybierają spośród
usług wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości. W 2018 r. w wyniku naboru nr PSFWP1/2018 zostały podpisane 254 Umowy
wsparcia. Wartość dofinansowania w ramach przedmiotowych umów to ponad 7 mln zł. W roku
bieżącym planowany jest kolejny w ramach projektu nabór Formularzy zgłoszeniowych. Do końca roku
2018 będą zawarte kolejne Umowy na dofinansowanie usług rozwojowych. W roku 2019 również będą
przyjmowane Formularze zgłoszeniowe. Planowane są dalsze wypłaty środków w ramach refundacji
wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na kształcenie pracowników. Na dzień dzisiejszy
odnotowano osiągnięcie wskaźników na poziomie ponad 100% zakładanych wartości.
2) Działanie

2.4

Adaptacja

pracowników,

przedsiębiorstw

i

przedsiębiorców

do

zmian

(kwota 500 000,00 zł)
Celem zadania jest wdrażanie Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach
przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich
pracownicy, w tym właściciele/kadra zarządzająca, pracownicy zwolnieni, przewidziani do zwolnienia
lub zagrożeni zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osoby zwolnione z zakładu
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osoby odchodzące
z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub
członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane
będą usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierane będą osoby
zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy. Plan wydatków budżetowych w dziele 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 2.4 RPOWP
2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów
realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są
podpisane oraz przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów
realizowanych w trybie konkursowym.

3) Działanie 3.2

Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój

kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z
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potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych
(kwota 5 700 000,00 zł)
Celem zadania jest wdrażanie Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym
zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem
obejmowane będą osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w
szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby dorosłe,
które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji
zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W ramach przyjetych do
realizacji projektów realizowane będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące
szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjnozawodowe oraz pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, w tym wymienione w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji zawodowych
uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Plan wydatków budżetowych w dziele 150
rozdziale 15013 dotyczy Działania 3.2 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur
dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o
dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o
dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.
II.

Dział 851 rozdz. 85195 (kwota 1 800 000 zł)
1) Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się (kwota 1 800 000,00 zł)
Celem zadania jest wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z
odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowani będą
mieszkańcy województwa podlaskieg, w wieku aktywności zawodowej, a wszczególności osoby
najbardzienarażone na działanie czynników ryzyka. W ramach planowanych do przyjęcia projektów
realizowane będą cztery regionalne programy polityki zdrowotnej oraz wspierana będzie realizacja
krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy,
piersi i jelita grubego. Plan wydatków budżetowych w dziele 851 rozdziale 85195 dotyczy Działania 2.5
RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów
realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są
podpisane i przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów
realizowanych w trybie konkursowym.

III. Dział 853 rozdz. 85332 (kwota 13 163 147 zł)
1) Prowadzenie jednostki budżetowej w tym FGŚP

Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 5 784 800 zł)

Koszt zadania: koszty na rok 2019 r. – 5 784 800 zł, w tym koszty obsługi FGŚP – 737 000 zł refundowane
przez MRPiPS.
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Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2019 r. należeć będzie sprawne wykonywanie zadań
ustawowych oraz funkcji obsługowej urzędu, a zwłaszcza:
1) Wykonywanie zadań nałożonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015.149 z późn. zm.), tj.:
a) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
b)

realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwłaszcza podział środków KFS

pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego
do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
c)

opracowywanie badań i analiz rynku pracy,

d) współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy
i rozwoju zasobów ludzkich;
e) pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne:
- realizacja zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych w zakresie kierowania obywateli
do pracy za granicą,
- promocja i wdrażanie systemu EURES,
- koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia
f)

świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia

na terenie województwa;
g) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie
województwa
h) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów
związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy
i) zlecanie zadań aktywizacyjnych,
j) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych
urzędów pracy
k) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
l) współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu
kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy.
2) Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów
współfinansowanych zwłaszcza ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
3) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 2006 nr 158 poz. 1121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11
października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U.2013.1256 z
późn. zm.), a w szczególności:
a) przyznawanie oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń z FGŚP,
b) wydatkowanie środków FGŚP przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń
pracowniczych,
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c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z kosztami obsługi FGŚP w zakresie refinansowanym
środkami Funduszu,
d) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność FGŚP.
4) Zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim:
a) obsługa kadrowa, księgowa, administracyjno-gospodarcza,
b) prowadzenie remontów w obiektach użytkowanych przez WUP.
2) Projekt „Entrepreneurship Training Program in Education” (kwota 25 220 zł)
W ramach współpracy międzynarodowej WUP w Białymstoku realizuje projekt „Entrepreneurship Training
Program in Education” („Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji”). Projekt finansowany jest ze
środków Programu Erasmus +, natomiast rolę koordynatora pełni Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale w Jemappes w Belgii. Partnerami w projekcie są następujące instytucje: Sasky w Finlandii, Tartu Art
School w Estonii, CEEI Burgos w Hiszpanii, Niuernermik Ilinniarfik w Grenlandii Celem projektu
„Entrepreneurship Training Program in Education” jest poznanie i implementacja metody „TOY”
wypracowanej przez partnerów z Finlandii i Estonii, poznanie i implementacja metody „Entrepreneurship
framework” opracowanej przez partnera z Belgii, a także ewaluacja tych metod. Projekt ma na celu również
wypracowanie programu szkoleniowego dla trenerów w zakresie nauczania przedsiębiorczości oraz
materiałów dydaktycznych, a także opracowanie programu kursu z zakresu przedsiębiorczości. Ponadto
projekt zakłada również wymianę dobrych praktyk w zakresie nauczania przedsiębiorczości osób dorosłych.
3) Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (kwota 904 000 zł).
Celem zadania jest wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty
konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności przeprowadzenie
postępowania konkursowego na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisanie umów o dofinansowanie projektów oraz ich rozliczanie.
W ramach przedmiotowego zadania wsparciem obejmowane będą wyłącznie osoby młode, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z następujących grup (zgodnie z definicjami zawartymi w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020):
 osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
 imigranci i/lub reemigranci,
 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem osób należących
do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.
W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie indywidualnej
i kompleksowej

aktywizacji zawodowo-edukacyjnej

ww.

osób

młodych

poprzez

tworzenie

i realizację Indywidualnych Planów Działania, realizację pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego
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(jako obligatoryjnych form wsparcia) oraz realizację co najmniej jednej z fakultatywnych form wsparcia,
tj. w szczególności: wysokiej jakości szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia. Plan wydatków
budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów
zewnętrznych.

4) Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (kwota 2 119 127 zł)
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostały powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej
dla Programu Operacynego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) w zakresie Osi I Osoby
młode na rynku pracy, w związku z czym jest beneficjentem Pomocy technicznej PO WER. Działania
realizowane w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna będą skoncentrowane na zapewnieniu
wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem Pomocy technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach
PO WER, który będzie realizowany w szczególności poprzez:
 wsparcie potencjału kadrowego WUP;
 stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu WUP zaangażowanego we wdrażanie Osi I
m.in. poprzez: szkolenia, seminaria, grupy robocze, wizyty studyjne w innych krajach biorących udział
w realizowaniu EFS, itp.;
 zapewnienie zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
 monitoring i kontrolę projektów realizowanych w ramach Programu;
 zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów m.in. szkoleń dla osób oceniających
projekty, wsparcie ekspertów, itp.;
 realizacja obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

5) Pomoc Techniczna Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(kwota 4 330 000 zł).
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostały powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej dla
Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014 – 2020)
w zakresie Osi Priorytetowej II i III, w związku z czym jest beneficjentem Pomocy technicznej RPOWP 2014
– 2020. Działania realizowane w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna będą skoncentrowane na
zapewnieniu wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Regionalnego Program Operacyjnego
Województwa Podlaskiego. Celem Pomocy technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania,
wdrażania, promocji RPOWP 2014 – 2020 oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach
programu, który będzie realizowany w szczególności poprzez:
- wsparcie potencjału kadrowego WUP;
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 stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu WUP zaangażowanego we wdrażanie Osi II i III
m.in. poprzez: szkolenia, seminaria, grupy robocze, wizyty studyjne w innych krajach biorących udział w
realizowaniu EFS, itp.;
 zapewnienie zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
 monitoring i kontrolę projektów realizowanych w ramach Programu;
 zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów m.in. szkoleń dla osób oceniających projekty,
wsparcie ekspertów, itp.;
 realizacja obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

IV.

Dział 853 rozdz. 85395 (kwota 1 000 000 zł)
1) Działanie 2.1 Zwiekszenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób
poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie mobilności
zasobów pracy (kwota 1 000 000,00 zł)

Celem zadania jest wdrażanie Działania 2.1 Zwiekszenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających
bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy
oraz wsparcie mobilności zasobów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W
ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą osoby od 30 roku życia pozostające
bez zatrudnienia. W ramach przyjetych do realizacji projektów realizowane będą programy podnoszące
aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych w dziele 853 rozdziale
85395 dotyczy Działania 2.1 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania
wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą
sporządzenia planu są podpisane oraz przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o
dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie jednostki
Numer zadania budżetowego: PBPP/1
Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na
2018 r.
Wartość zadania: 2.734.900 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż planowane środki finansowe w wysokości
10.027.756 zł na 2019 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:
ROPS/1- Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w województwie podlaskim – 210 000 zł.
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Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.864.363 zł
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.956.200 zł
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 2.845.040 zł

Parki Krajobrazowe
Wydatki w zakresie parków krajobrazowych dotyczące jednostek realizowano w ramach dotacji celowej na
realizację bieżących zadań własnych w kwocie 819.000 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 1.865.261zł.
Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 2.684.261 zł i przeznaczone zostały na
finansowanie:
Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 921.466 zł., w tym ze środków własnych 498.653 zł
Łomżyński Park Krajobrazowy – 611.375 zł., w tym ze środków własnych 592.269zł
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1.151.420 zł., w tym ze środków własnych 682.502 zł i 72.930 "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”

91

