Protokół Nr XXXV/17
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 24
kwietnia 2017 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Sesja miała charakter nadzwyczajny i została zwołana z okazji przypadającej 80-tej
rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.20.
Na wstępie radni odmówili Modlitwę za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi.
Następnie zgromadzeni obejrzeli spot poświęcony Centralnemu Okręgowi
Przemysłowemu oraz wysłuchali fragmentu materiału dotyczącego COP, który został
zaprezentowany przez aktora Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – pana
Mieczysława Napieraja.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Jerzy Cypryś
otworzył obrady sesji.
Przewodniczący Sejmiku gorąco powitał licznie zgromadzonych gości. Szczególnie
powitał Wojewodę, parlamentarzystów Województwa Podkarpackiego w osobach:
Janiny Sagatowskiej, Aleksandra Bobko, Wojciecha Buczaka, Zbigniewa
Chmielowca, Mieczysława Miazgi, Andrzeja Szlachty, Jana Warzechy, Wojciecha
Webera, Krystyny Wróblewskiej, Kazimierza Moskala, samorządowców różnych
szczebli, Prezydenta Stalowej Woli - Lucjusza Nadbereżnego, Wiceministra Sportu i
Turystyki – Dawida Laska, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów instytucji
związanych z COP, przedstawicieli szkół wyższych oraz przedstawicieli radia, prasy
i telewizji.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali jest wymagane
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne
uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Następnie Przewodniczący Sejmiku udzielił głosu Posłowi na Sejm RP –
Wojciechowi Buczakowi, który podziękował za zwołanie sesji. Podkreślił, że
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właśnie mija 80 lat od podjęcia bardzo ważnych decyzji, które dzisiaj bardzo
pozytywnie skutkują dla rozwoju naszego województwa i losów mieszkańców tej
ziemi. Przypomniał, że w 1935 roku kiedy Polska była zniszczona i było w niej
potężne bezrobocie pojawiła się wspaniała wizja Biura Planowania przy Ministerstwie
Skarbu aby w widłach Wisły i Sanu stworzyć przemysł. W lutym 1937 roku była
decyzja Sejmu zatwierdzająca plan budowy COP a w kwietniu decyzje o
projektowaniu jednego z najważniejszych zakładów w Rzeszowie tj. WSK PZL
Rzeszów. W lipcu tego samego roku rozpoczęła się budowa zakładu, który rozpoczął
działalność dwa lata później. W 1937 roku zapadały decyzje o budowie zupełnie od
podstaw nowych firm i zakładów. WSK PZL Rzeszów budowana była na miejscu, w
którym kiedyś był las i robotnicy z Podkarpacia budowali firmę zaprojektowaną przez
młodych inżynierów. Wybudowano Zakład Południowy w Stalowej Woli, Zakłady
Lotnicze w Rzeszowie Mielcu, Zakłady Chemiczne w Nowej Sarzynie, produkcję
opon w Dębicy i wiele innych. Dzisiaj są to miejsca, które tworzą siłę Podkarpacia,
siła ta budowana jest przez przemysł i gdyby go nie było to nie można byłoby dzisiaj
mówić o dynamicznym rozwoju Podkarpacia. To nie tylko pracowitość i pomysły ale
przede wszystkim patriotyzm. Gdyby nie patriotyzm twórców COP, Premiera
Kwiatkowskiego, projektantów, inżynierów czyli elity polskiego narodu ale również
patriotyzm robotników, którzy szybko potrafili zmienić swoje kompetencje. Wielki
hołd, uznanie i podziw należy się ludziom, którzy do tego doprowadzili i zobowiązuje
to nas aby nie zmarnować tego dziedzictwa. Pan Poseł wyraził przekonanie, że to co
dzieje się w ostatnim czasie jeśli chodzi o gospodarkę Województwa Podkarpackiego
jest szansą, że dziedzictwo to nie zostanie zmarnowane. Pan Poseł podkreślił, że
wywodzi się z rodziny, która jest bardzo mocno związana materialnie i emocjonalnie
z COP. Ojciec jako młody człowiek zaczynał pracę jako młody człowiek w Zakładzie
Silników – obecnie WSK Rzeszów, w czasie wojny na jego terenie prowadzi
działalność dywersyjną, po wojnie zakład nie rozwijał się tak jak mógł tj. według
planów jakie nakreślił Eugeniusz Kwiatkowski, bastionem ruchu społecznego
Solidarność, który obalił komunizm były zakłady takie jak WSK, Zelmer, Huta Stalowa
Wola itp. Czas reform i przemian był okresem dramatycznym i gdyby nie odwaga,
mądrość i determinacja ludzi oraz zorganizowanie w ZZ Solidarność to można byłoby
mówić dzisiaj o dalszym rozwoju tych firm. Wtedy też nastąpiła idea powrotu do
COP, powstała w tym czasie Fundacja COP i. E. Kwiatkowskiego a inicjatorami jej
założenia były samorządy, na terenie których były firmy COP –owskie, wszystkie
firmy zbudowane w ramach COP zaangażowały się w działalność fundacji oraz
solidarność z trzech regionów tj. Lubelszczyzny, Podkarpacia i z Województwa
Świętokrzyskiego. Głównym motorem działania fundacji był profesor
Marek
Drozdowski, wielki propagator postaci Kwiatkowskiego i całej idei. Na ówczesne
czasy nie było możliwe zrealizowanie tego co jest realizowane dzisiaj tj. aby fundacja
otworzyła na nowo powiązania pomiędzy firmami w ramach COP i udaje się to teraz
dzięki pomocy kapitału zagranicznego szczególnie po wejściu koncernów
amerykańskich. Pan Poseł apelował aby uczynić wszystko co tylko możliwe aby
kontynuować i rozwijać dzieło i nie zaprzepaścić dziedzictwa.
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Wojewoda Podkarpacki- Ewa Leniart w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że historia
pokazała iż utworzenie COP było jednym z największych przedsięwzięć.
Ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Aby zahamować negatywne tendencje
gospodarcze ważnym było aby podjąć decyzje o rozpoczęciu inwestycji na
niespotykaną dotąd skalę. W latach 1937-1939 na rozwój COP przeznaczono około
60% całości wydatków inwestycyjnych kraju o łącznej wartości 1 miliard 925 milionów
złotych. Celem COP była rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego oraz
zmniejszenie bezrobocia, podniesienie poziomu cywilizacyjnego w południowo –
centralnych dzielnicach Polski. W latach 1936 – 1939 powstało na tych obszarach 51
nowoczesnych zakładów przemysłowych, głównie przemysłu obronnego,
zatrudniających ponad 100 tysięcy pracowników. Obok budowy Gdyni, rozbudowy
Warszawskiego Okręgu Przemysłowego było to największe osiągnięcie przemysłowe
II Rzeczypospolitej , które rozpoczęło awans cywilizacyjny Polski Centralnej wokół
takich miast jak: Radom, Kielce, Starachowice, Skarżysko – Kamienna, Tarnów,
Dębica, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, Rzeszów, Krosno, Sanok, Przemyśl,
Kraśnik i Lublin. Strategia Ministra Kwiatkowskiego zakładała wszechstronny rozwój
tych terenów, wzrost nakładów na szkolnictwo ogólne i zawodowe wszelkiego typu,
dynamiczny rozwój przemysłu obronnego i cywilnego opartego na lokalnych
surowcach, wielka aktywizacja produkcji rolnej i ogrodniczo – warzywniczej z
powstaniem nowoczesnej infrastruktury obsługującej rolnictwo i przemysł,
uporządkowanie gospodarki wodnej jako źródła energii i bezpieczeństwa przed
powodziami i suszami, aktywizacja ruchu turystycznego w Małopolsce, na
Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Górach Świętokrzyskich. W ostatnich latach w
Polsce legenda COP-u nabrała nowych blasków, zainicjowano reindustrializację
Polski celem zahamowania emigracji zarobkowej i wzmocnienia potencjału
obronnego kraju. Przejawem tego są takie inicjatywy jak kontrakt MON z Hutą
Stalowa Wola na dostawę zestawu hałubic artyleryjskich KRAB, rozpoczęcie
procedury
przejmowania
technologii
produkcji
części
modułów
od
południowokoreańskiej firmy czy list intencyjny dotyczący współpracy budowy
śmigłowca uderzeniowego. Widać więc, że Polska Grupa Zbrojeniowa zapala zielone
światło dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i przemysłów pokrewnych. Dzięki
temu COP może przeżyć nowy etap swego rozwoju. Pamiętać należy wciąż aktualne
przesłanie ministra Kwiatkowskiego, który mówił iż istotnym warunkiem powodzenia
śmiałych planów gospodarczych jest solidarność narodowa i umiejętność
podporzadkowania w drodze kompromisów interesów partyjnych celem rozwoju
gospodarki. Nie idzie bowiem o pojedynczych ludzi ale o cały naród, nie o formy ale o
przyszłość wielkiego społeczeństwa i wielkie założenia polityczne i gospodarcze.

Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że dzisiejsza uroczysta sesja Sejmiku ma
swoje głębokie uzasadnienie i przesłanie. Dotyczy zarówno perspektywy regionalnej
i ogólnopolskiej oraz jest istotna z uwagi na doniosłość historyczną, jak i na
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współczesne procesy rozwojowe. Centralny Okręg Przemysłowy to bardzo ważny
fragment najnowszych dziejów Polski. Choć realizację tego wielkiego projektu
przerwał bolesny wrzesień 1939 roku, to jednak COP będzie na zawsze symbolem
podjęcia w naszym kraju głębokiej zmiany. W wymiarze państwowym było to
działanie na rzecz zmiany oblicza kraju, który ciągle musiał się mierzyć z trudem
zaborczych pozostałości, konsekwencji I wojny światowej oraz walki o granice. W
wymiarze regionalnym była to próba przełamania strukturalnych problemów, które
otrzymaliśmy w spadku jeszcze po epoce galicyjskiej. Powodzenie COP-u było
możliwe dzięki wyzwoleniu państwowotwórczej i obywatelskiej energii Polaków, ale
zarazem dzięki jego realizacji także na ziemiach tworzących dzisiejsze Podkarpacie.
Ciężko odeprzeć wrażenie, że przedsiębiorcze predyspozycje, aktywność
obywatelsko-ekonomiczna, a wreszcie zdolność do efektywnego udziału w wielkich
przedsięwzięciach, są częścią miejscowej specyfiki regionu podkarpackiego i
zamieszkujący go od pokoleń ludzi. Zawsze należy pamiętać, że obywatele 20-lecia
międzywojennego stworzyli od początku naszą państwowość, ale także gospodarkę.
Specyfika ta związana jest również z barwnym i złożonym dorobkiem kulturowym
Podkarpacia, z wartościami, które przeniknęły jego życie i kształtowy oblicze na
przestrzeni zmieniających się wieków. Dotyczy to wielu innych procesów
modernizacji społeczno-gospodarczej. Ich podłożem był i jest bez wątpienia
określony zbiór wartości, tradycji, dziedzictwa materialnego i niematerialnego, które
kształtują usposobienie i postawy tutejszych mieszkańców. Jesteśmy z tego dumni i
nie możemy o tym zapominać. Znaczenie powyższych stwierdzeń jest bardzo
doniosłe. Pisał o tym w swoim reportażu, o znamiennym tytule Ognisko siły –
Centralny Okręg Przemysłowy, Melchior Wańkowicz. W końcu lat. 30 XX wieku
wizytował on m.in. Rzeszów i powstającą tutaj na bazie byłych zakładów „Mars” –
Fabrykę Cegielskiego. Rocznica jej uruchomienia, 20 kwietnia 1937 roku, dała
asumpt do organizacji niniejszej sesji właśnie w kwietniowym terminie, podobnie jak
przypadająca także w tym czasie rocznica powstania WSK Rzeszów. Wańkowicz
uczulał swoich odbiorców, że „cały sens w tym, by budowy nie poczynać od nowa, by
stała na przemyśleniach i doświadczeniach poprzedników”. Dlatego chcemy
pamiętać o tym, że stoimy na pewnym gruncie, który został zarysowany przez
dziedzictwo Podkarpacia, a zwłaszcza przez wielkie dzieło Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Wraz z tym powinniśmy jednak mieć świadomość, że historia nie
zaczekała, a świat uległ wielu przeobrażeniem. Stoimy więc ciągle przed nowymi
wyzwaniami, i bazując na inspirującej spuściźnie podejmujemy nowe wyzwania. Raz
jeszcze wskazując analogię COP to nic innego jak klaster kooperacyjny. Patrząc
szerzej, plan działania, cele jakie przyświecały polskiej gospodarce przed wojną,
mogę porównać dla wprowadzanego właśnie Planu na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju.
Historycy potwierdzili wagę Centralnego Okręgu Przemysłowego w
polskich dziejach. Warto jednak wyraźnie podkreślać, że wartość COP-u to również
jego realne przełożenie na kształt obecnej rzeczywistości. Otóż w tym kontekście
można się zastanowić czy bez COP-u byłby możliwy tak prężny rozwój przemysłu i
branży lotniczej, która pozostaje chlubą Podkarpacia i jego wiodącą inteligentną
specjalizacją. Dlatego pewne aspekty dziedzictwa nie wystarczy promować
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wyłącznie przed inwestorami, którzy widząc pewne regionalne tradycje przemysłowe,
są bardziej skłonni tutaj zainwestować. Ważne jest również nasze własne
uświadomienie sobie tych faktów i upowszechnienie ich wśród obywateli
Podkarpacia, którzy tworzą, a zwłaszcza, którzy będą tworzyć przyszłe oblicze
regionu. Nie bez przyczyny Eugeniusz Kwiatkowski, ojciec Centralnego Okręgu
Przemysłowego, ale i Gdyni oraz wielu innych procesów modernizacyjnych polskiej
gospodarki, powtarzał, że wszystkie plany strategiczne rozwoju Polski będą martwe,
jeśli nie uzyskają akceptacji młodzieży polskiej. Rację miał także przywoływany
Wańkowicz, który w reportażu pt. Sztafeta dziejów, wołał wręcz do sterników
polskiego życia społecznego: Uczymy młodzież czcić bohaterów, którzy legli na polu
walki. Uczmyż ją czcić tych, którzy padli w walce o rozwój gospodarczy kraju. COP
jest dla nas doskonałym materiałem i sposobem, by skutecznie szukać łącznika
między dziedzictwem a rozwojem, by z pożytkiem dla wszystkich uzyskiwać dzięki
nim efekt synergii. COP jest wreszcie dogodną szansą, aby wokół jego dorobku
budować tożsamość mieszkańców regionu oraz pomost między przemijającymi i
nadchodzącymi pokoleniami. Myśl o owej sztafecie dziejów prowadzi nas do
historiozofa dziejowej wędrówki narodu polskiego – papieża Jana Pawła II. Jeszcze
jako metropolita krakowski, żegnał on Eugeniusza Kwiatkowskiego słowami, że
logika życia tego człowieka wymaga, ażeby modlitwa za jego duszę popłynęła z
Wawelskiej
Katedry.
KTO
WTEDY
Z
ÓWCZESNYCH
WŁADCÓW
KOMUNISTYCZNYCH O NIM WSPOMINAŁ. ALE PAMIĘTAŁ NARÓD:
OBYWATELE I KOŚCIÓŁ. Parafrazując te słowa powinniśmy uznać, że czerpanie z
logiki COP-u wymaga od nas ciągłego wzniecania zapału do pracy na rzecz dobra
wspólnego. Jest przez to naszym patriotycznym i obywatelskim obowiązkiem
dołożenie wszelkich starań, aby dziedzictwo Centralnego Okręgu Przemysłowego
było zaczynem i dźwignią podkarpackiego i polskiego rozwoju.
Stanisław Misztal – radny Województwa Lubelskiego poinformował, że z osobami
z Podkarpacia spotykał się już w okresie studenckim ponieważ na Akademii
Medycznej w Lublinie było ich stąd wielu, natomiast w Sejmie III kadencji spotkał
wielu działaczy społecznych z Podkarpacia i wśród nich bardzo aktywny był Poseł
Zdzisław Pupa. Radny podkreślił, że Eugeniusz Kwiatkowski to wzór do
naśladowania dla wielu polityków, nakręcanie koniunktury przez Premiera
spowodowało szybki rozwój Polski przedwojennej w ostatnim czasie. Był to bardzo
dalekowzroczny polityk gospodarczy oraz patriota. Wyraził uznanie dla Zarządu
Województwa oraz Przewodniczącego Sejmiku, którzy sprzyjają rozwojowi
Podkarpacia wspierając idee Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Stalowej Woli zaznaczył, że samorząd jego
miasta zrodził się z genialnej myśli Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zwrócił
uwagę, że jubileusz 80. lecia powstania COP to nic innego jak piękne wprowadzenie
do uroczystości, które będą miały miejsce w przyszłym roku tj. uroczystości 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Mówiąc dzisiaj o COP należy sięgnąć
do 11 listopada 1918 roku i aby zrozumieć COP należy popatrzeć na wszystkie zrywy
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niepodległościowe Polaków podczas utraty niepodległości. Mówiąc o COP można
byłoby dużo mówić o liczbach i danych finansowych, wielkich przedsięwzięciach
inwestycyjnych takich jak Stalowa Wola zbudowana od podstaw w 26 miesięcy i 26
dni, kiedy zbudowano nie tylko przemysł ale również cała infrastrukturę tj. bloki,
szkoły, kościoły itp. Fundamentem był głęboki patriotyzm i dzisiaj należy również
uznać, że rynek i gospodarka ma narodowość i należy tutaj sięgnąć do
najwspanialszych tradycji. Dzisiaj wykorzystując potencjał, talent i siłę narodu
polskiego musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki COP moglibyśmy zbudować.
Pan Prezydent podkreślił, że Miasto Stalowa Wola poczuwa się w sposób szczególny
do tradycji propagowania historii COP i przygotowując się do obchodów COP podjęto
bardzo ważna decyzję aby w Stalowej Woli powstało Muzeum Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Podziękował Zarządowi Województwa oraz Przewodniczącemu
Sejmiku za decyzję o zatwierdzeniu projektu Muzeum Centralnego Okręgu
Przemysłowego jako strategicznego w ramach Kontraktu Terytorialnego, dzięki
czemu początkiem maja będą składać aplikację do Ministerstwa Kultury w programie
Infrastruktura i Środowisko o projekt na 21 milionów złotych aby pokazać wielkość
COP. Zaprosił również zebranych do Stalowej Woli na festiwal miast COP, który
będzie miał miejsce w dniach 8-10 września br. Podziękował Wojewodzie i
Marszałkowi Województwa za wsparcie niniejszego projektu. Należy pamiętać, że
COP był największym dziełem Polaków II Rzeczypospolitej i należy wprowadzać go
dzisiaj w życie.

Wykład o Centralnym Okręgu Przemysłowym.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce oraz na Ręce Marszałka
Województwa wpłynęły liczne listy z okazji sesji poświęconej COP m.in. od
Marszałka Sejmu RP - Marka Kuchcińskiego. Przewodniczący sejmiku przytoczył
treść niniejszego listu.
Prof. Grzegorz Ostasz dokonał wykładu o Centralnym Okręgu Przemysłowym.
Wykład niniejszy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Prezentacja „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”.
Pan Mateusz Werner z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
UMWP dokonał prezentacji na temat „Dziedzictwo i rozwój Podkarpacia”.
Prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Prezentacja na temat szlaku turystycznego COP.
Pan Marcin Fijołek z Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej dokonał
prezentacji na temat szlaku turystycznego COP
Prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 80-tej rocznicy
powstania COP-u.
Przewodniczący Sejmiku odczytał radnym treść stanowiska przesłanego radnym.
Burmistrz Miasta Sandomierza – Marek Bronkowski stwierdził, że wszyscy zdają
sobie sprawę z tego, że gdyby nie II wojna światowa to miasta w nim położone
byłyby w rozkwicie od co najmniej 80 lat. Sandomierz był wyznaczony na stolicę
COP, miało powstać Województwo Sandomierskie, w granicach którego miał być
Rzeszów. Sandomierz uznawany jest za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce
oraz bardzo komfortowe do życia. Wyraził nadzieję, że od 1 stycznia 2018 roku na
Sandomierz na stałe będzie miał połączenie kolejowe z Rzeszowem, które jest
bardzo oczekiwane. Kończąc swoje wystąpienie zaprosił na obchody COP do
Sandomierza, które będą miały miejsce w dniach 6-7 maja br.
Radny Władysław Stępień stwierdził, że 80 lat w historii gospodarczej naszego
regionu to wielki przełom ponieważ pod koniec lat 20 na Podkarpaciu była
dramatyczna bieda i z tego powodu należy czcić człowieka, który uznał iż w tym
miejscu należy rozpocząć budowę polskiego przemysłu. Dzisiaj należy żałować, że
Polska nie miała szansy aby cały ówczesny potencjał mógł pracować dla Polski
ponieważ przerwała to wojna i stało się tak, że okupant korzystał z wszystkich
nowych technologii i kredytów Polski. Nie można zapomnieć, że po wojnie zakłady
COP stały w miejscu. To, że zostaliśmy „przyspawani” po wojnie do COP nie jest
niczyją winą, po prostu tak się stało i COP pracował na rzecz największej militarnej
organizacji, jaką był Układ Warszawski. W ramach COP polska myśl naukowa
powodowała iż maszyny, technologie były coraz bardziej doskonałe. On sam był
naocznym świadkiem jak unowocześniała się Huta Stalowa Wola i trudno nie
wymienić dyrektora Huty – Zdzisława Malickiego, który doprowadził do sprowadzenia
licencji ze Stanów Zjednoczonych i rozpoczęcia budowy nowoczesnych maszyn
budowlanych, które dzisiaj przejął chiński. Jeśli ideę COP chce się wbudować w
przyszłość to należy szanować wszystkich tych, którzy tworzyli podstawy aby
przyszłość ta mogła być lepsza.
Marszałek Władysław Ortyl przedstawił program obchodów 80 -lecia COP w
naszym województwie w 2017 roku. Oprócz zapowiedzianych działań promocyjnych
będą organizowane wystawy rozsiane po całym województwie, konferencje naukowe
na Politechnice Rzeszowskiej oraz Uniwersytecie Rzeszowskim, są również plany
aby problematyka ta była w Sejmie RP. Będą ponadto turnieje w szkołach, promocja
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monety COP w partnerstwie z NBP oraz liczne publikacje. Finałem będą
zapowiedziane przez Prezydenta Lucjusza Nadbereżnego wydarzenia w dniach 810 września br. w Stalowej Woli. Podsumowanie tematyki COP będzie miało miejsce
na Kongresie 590, który odbędzie się po raz kolejny w Województwie Podkarpackim.
Są plany aby Sejmik zdecydował i przyznał odznakę honorową Zasłużony dla
Województwa Podkarpackiego Premierowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu bo jego
osoba ma duże znaczenie dla Podkarpacia.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał
pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Poinformował, że za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, nikt nie był przeciw i
nikt się nie wstrzymał.
Uchwała Nr XXXV/614/17 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jerzy Borcz zwrócił uwagę, że należy uczynić korektę głosowania ponieważ
on głosował za podjęciem uchwały natomiast na tablicy wyświetliło się, że nie oddał
głosu.
Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że poprzez przyjęcie korekty protokołu radni
Stanisław Bajda, Stefan Bieszczad, Jerzy Borcz, Lucjan Kuźniar, Jacek Kotula,
Maria Kurowska oraz Maria Pospolitak oddali głosy za podjęciem uchwały.

Otwarcie wystawy „Od niepodległości do nowoczesności”.
Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że wystawa zostaje otwarta i pracownicy
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli służą informacjami o niej.
Następnie Przewodniczący Sejmiku polecił wyprowadzić poczet sztandarowy sztandar Województwa Podkarpackiego.

Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie złożyli żadnych zapytań i interpelacji.

Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Sejmiku poinformował o posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia i
Finansów o godzinie 13.30.
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Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś
zamknął obrady XXXV uroczystej sesji Sejmiku. Sesja zakończyła się o godzinie
13.30.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Jerzy Cypryś

Protokołowała:

Iwona Kiełbasa
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