
Protokół Nr XLV/17 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 27 listopada 2017 r. 
 
 
XLV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbyła się w dniu 27 
listopada 2017 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.10. 

 
Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś poprosił radnych o powstanie i odmówienie  
Modlitwy za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi. Modlitwę poprowadził Ksiądz Władysław 
Jagustyn. 
 

Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego otworzył obrady 
sesji. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że na sali jest 
wymagane quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku powitał licznie zgromadzonych gości, przedstawicieli prasy, 
radia i telewizji oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego.  
 
Poinformował również, że na jego ręce wpłynęły wnioski o wprowadzenie do 
porządku obrad : 
 

1. stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji nadchodzącej 
setnej rocznicy odzyskania Niepodległości. 

2. stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego popierającego działania 
i inicjatywy służące ochronie ludzkiego życia od poczęcia aż do śmierci. 

W związku z tym, że wpłynęły one w terminie na 7 dni przed sesją Sejmiku och 
wprowadzenie do porządku obrad nie wymaga głosowania.  
 
Zaproponował aby niniejsze punkty umieścić po punkcie 3) porządku obrad sesji.  
 
 



Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XLV sesji przedstawiał się 
następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie panu Markowi Strączkowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 

Województwa Podkarpackiego”. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi 

Mokrzyckiemu, Metropolicie Lwowskiemu, Odznaki Honorowej „Zasłużony 
dla Województwa Podkarpackiego”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z okazji nadchodzącej setnej rocznicy odzyskania 
Niepodległości. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego popierającego działania i inicjatywy służące ochronie 
ludzkiego życia od poczęcia aż do śmierci. 

6. Podkarpacie wobec 100 - lecia odzyskania Niepodległości.  
7. Program Modernizacji Służb Mundurowych - działania Rządu i Samorządu 

Województwa Podkarpackiego na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wnioski i oświadczenia radnych. 
10. Zamknięcie sesji. 

 
 
Wręczenie panu Markowi Strączkowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”. 
 
Przewodniczący Sejmiku przywołał treść Uchwały Nr XXXIX/682/17 z dnia 26 
czerwca  2017 roku w sprawie nadania panu Markowi Strączkowi Odznaki 
Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.  
 
 
Marszałek Władysław Ortyl wygłosił laudację na cześć pana Marka Strączka. 
Przypomniał, że o jego uhonorowaniu zadecydowała najpierw kapituła odznaki 
honorowej, a następnie Sejmik Województwa Podkarpackiego.  
 
„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.  Te słowa wybitnego poety Zbigniewa Herberta 
doskonale  oddają sens, jaki kryją w sobie dokonania, za które nagradzamy dziś pana 
Marka Strączka Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
Zasłużony od lat działa na płaszczyźnie społecznej, dbając o upamiętnienie i 
uhonorowanie bohaterów przeszłości oraz wydarzeń ważnych dla kształtowania historii i 
tożsamości Polski i Polaków. Pan Marek Strączek od urodzenia związany jest z 
Rzeszowem. To tu chodził do szkoły, tu studiował na Politechnice Rzeszowskiej, tu 
pracuje w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych.  



 
Jest człowiekiem, którego pasją jest praca na rzecz swej Małej Ojczyzny. Przez trzy 
kadencje był radnym miasta Rzeszowa. Od lat jest członkiem  Rady Duszpasterskiej 
Diecezji Rzeszowskiej. Obecnie jest Dowódcą Południowo-Wschodniego Okręgu Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Od wielu lat działa na płaszczyźnie 
społecznej, w 1990 roku był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Miejskim Zarządzie 
Budynków Mieszkalnych; obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego organizacji 
zakładowej. Najważniejszym punktem jego działalności społecznej jest jednak dbanie o 
pielęgnowanie pamięci o historii, a tym samym patriotyczne wychowanie kolejnych 
pokoleń. W 1991 roku był współzałożycielem Związku Strzeleckiego „Strzelec”, organizacji 
proobronnej, kształcącej polską młodzież w duchu patriotyzmu i służby Ojczyźnie. Od 
wielu lat jest organizatorem wielu uroczystości patriotycznych, które  odbywają się w 
Rzeszowie pod pomnikiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Był członkiem Komitetu 
Budowy Pomnika – Krzyża „Ofiarom Komunizmu”, który w centralnym punkcie stolicy 
Podkarpacia - na Placu Śreniawitów upamiętnia ofiary komunistycznego terroru. 
Uczestniczył w wytyczeniu szlaku turystyczno-historycznego im. płk Leopolda Lisa-Kuli, 
który uroczyście otworzył Prezydent RP Ryszard Kaczorowski. W 2003 roku 
współpracował z organizacjami kombatanckimi i patriotycznymi na rzecz odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej mordy Polaków na Wołyniu. W 2004 roku był  inicjatorem 
odsłonięcia pamiątkowej „Tarczy Legionów”  na wieży Kościoła Farnego w Rzeszowie.  W 
70. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – w maju 2005 roku- 
współorganizował uroczystość wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod 
przyszły pomnik na rzeszowskim Placu Wolności. Działalność pana Marka Strączka 
widoczna jest podczas wielu ważnych uroczystości i rocznic patriotycznych na 
Podkarpaciu, bo to właśnie on i jego związek je współorganizuje. Wśród uroczystości tych 
są co roku:  rocznica śmierci płk L. Lisa-Kuli (jedna z trzech największych uroczystości 
strzelecko-legionowych w Polsce), rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
obchody Święta Konstytucji 3-go Maja, obchody napaści sowieckiej na Polskę, Święto 
Niepodległości. Był jednocześnie współorganizatorem wielu innych wydarzeń, wśród 
których najważniejsze to: marsz młodzieży strzeleckiej szlakiem im. płk L. Lisa-Kuli, marsz 
szlakiem kurierskim gen. Kazimierza Iranka-Osmeckiego, coroczne wyjazdy do Zadwórza 
k. Lwowa w rocznicę bitwy z roku 1920, nazwaną „Polskimi Termopilami”.    
Pan Marek Strączek w latach 2002-2011 był Dowódcą Jednostki Strzeleckiej 2021 ZS 
„Strzelec” w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję Dowódcy Południowo-Wschodniego 
Okręgu ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Obejmuje on teren województwa 
podkarpackiego, część małopolskiego z Krakowem i Lwów i zrzesza ponad 1800 
strzelców i orląt. W związku z Jubileuszem 100-lecia powstania Ruchu Strzeleckiego nasz 
Zasłużony angażował się w upamiętnienie tej rocznicy. Były to zarówno sesja naukowa na 
Politechnice Rzeszowskiej, której plonem było wydanie książki pt.: „Bohaterowie i duma. 
100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie” (pod redakcją prof. Grzegorza Ostasza), 
wmurowanie tablicy pamiątkowej na elewacji budynku PKO BP, przy ul 3- Maja w 
Rzeszowie oraz organizację koncertu jubileuszowego, czego efektem było wydanie płyty z 
pieśniami legionowymi i patriotycznymi. Od szeregu lat współpracuje ze środowiskiem 



kombatanckim i Wojskiem Polskim stacjonującym na Podkarpaciu. Współorganizuje 
całoroczne szkolenia dla młodzieży strzeleckiej we współpracy z 21. Brygadą Strzelców 
Podhalańskich, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz 34. Wojskowym Oddziałem 
Gospodarczym w Rzeszowie. Wspierał także formowanie 3. Podkarpackiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. Pełniąc funkcje dowódcze w „Strzelcu” nawiązał współpracę z 
kilkudziesięcioma szkołami oraz uczelniami. Swoją postawą od ponad 25 lat kształtuje 
ideały patriotyczne wśród młodych podkarpackich strzelców, popularyzuje kwestie 
obronności naszego kraju oraz tradycje Wojska Polskiego. Dziś, dzięki jego pracy 
społecznej, na Podkarpaciu funkcjonuje blisko 20 jednostek strzeleckich, skupiających 
młodzież wszystkich typów szkół. Do licznych form społecznej działalności należy jeszcze 
dodać reaktywowanie czasopisma „Strzelec”, współpracę z organizacjami kombatanckimi 
– szczególnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, wspieranie Polaków na 
Kresach i na Emigracji, o czym świadczy powstanie Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej 
we Lwowie. Pan Marek  Strączek za swą wieloletnią działalność uhonorowany został 
między innymi Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP,  tytułem Honorowego 
Podhalańczyka przez Strzelców Podhalańskich, statuetką „Janosika” prze 34. Wojskowy 
Oddział Gospodarczy i licznymi odznakami, ryngrafami przyznanymi przez jednostki i 
oddziały Wojska Polskiego oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.  „Naród, który nie 
szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do 
przyszłości” - te słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, głównego twórcy II 
Rzeczypospolitej są kwintesencją działań, jakie podejmuje Zasłużony. Bez szacunku dla 
przeszłości, bez uczenia o niej nie ma szansy na piękną przyszłość. To niezwykle ważne, 
abyśmy współcześnie nie zapominali niezbywalnych wartościach, abyśmy pamiętali o 
korzeniach, szanowali piękną i bogatą spuściznę polskiej historii, a na tych fundamentach, 
wciąż na nowo budowali naszą tożsamość i przyszłość. Nie byłoby to jednak możliwe bez 
ludzi, takich jak pan Marek Strączek. Pan Marszałek podziękował panu markowi 
Strączkowi i jego współpracownikom za wszystkie dzieła, tak licznie podejmowane na 
rzecz zachowania w pamięci ducha naszego narodu, a tym samym kształtowania 
patriotyzmu kolejnych pokoleń. Wyraził  wielkie uznanie i wdzięczność dla jego publicznej 
służby. Życzył mu aby jego zaangażowanie i jego efekty dostarczały satysfakcji i były 
zachętą do kolejnych działań.  
 
Po wygłoszeniu laudacji Przewodniczący Sejmiku wraz z Wiceprzewodniczącymi 
Sejmiku oraz Zarządem Województwa wręczyli panu markowi Strączkowi odznakę 
honorową.  
 
Ksiądz Władysław Jagustyn podkreślił, że do laudacji wygłoszonej przez Marszałka 
pragnie dołączyć szczere i pełne uznania podziękowania od księży biskupów 
Diecezji Rzeszowskiej oraz wielu kapłanów, którym dane było współpracować z 
uhonorowanym panem Markiem Strączkiem. Jego szeroka działalność wpisuje się 
we wszystkie wydarzenia religijno – patriotyczne Diecezji Rzeszowskiej.  Wyraził 
nadzieję, że jego dalsza współpraca z młodzieżą będzie inspirować kolejne zastępy 
– szczególnie młodych „Strzelców”, którzy korzystając ze wzoru swojego dowódcy 



nie odmawiają żadnej posługi a ich wolontariat wyrażony w wielu akcjach inspiruje 
kolejne pokolenie Orląt.  
 
Pan Marek Strączek podkreślił, że jest zaszczycony otrzymanym wyróżnieniem i jest 
wdzięczny iż praca wychowawcza została zauważona. Traktuje to jako wyróżnienie 
dla całego Związku Strzeleckiego. Podziękował radnym Stanisławowi Bartnikowi, 
Andrzejowi Nepelskiemu oraz Jackowi Magdoniowi, którzy osobiście przyczynili się 
do  reaktywowania „Strzelca” w Leżajsku, Lubaczowie i Sędziszowie. Podziękował 
również Przewodniczącemu Sejmiku za popularyzowanie ideałów ruchu 
strzeleckiego. Zwrócił się również z podziękowaniami na ręce wszystkich radnych, 
podkreślił, że Samorząd Województwa Podkarpackiego wszystkich kadencji zawsze 
pomagał w działalności „Strzelca’ a podkarpacki sejmik jako jedyny w kraju apelował 
do władz państwa o systemowe umocowanie Związków Strzeleckich w systemie 
obronności kraju. Podziękowania należą się również władzom państwowym 
reprezentowanym przez Wojewodę, biskupom rzeszowskim, kapłanom, służbom 
mundurowym, terenowym organom administracji państwowej, policji, straży 
granicznej, straży więziennej, straży pożarnej, opiekunom szkół, z którymi 
współpracuje „Strzelec” , Prezesowi MZBM w Rzeszowie oraz obecnym na sali  jego 
przyjaciołom oraz przyjaciołom Związku Strzeleckiego „Strzelec”.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi 
Mokrzyckiemu, Metropolicie Lwowskiemu, Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”. 
 
Marszałek Władysław Ortyl przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
Przybliżył osobę i dzieło Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Marszałek 
poinformował, że Kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 r. zaopiniowała 
pozytywnie zgłoszenie o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, Metropolicie 
Lwowskiemu. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki urodził się w 1961 r. w Majdanie 
Lipowieckim. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukawcu i Cieszanowie 
rozpoczął naukę w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach. Po maturze 
studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Przemyskiej, 
a następnie teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie 
przyjął 17 września 1987 r. z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego 
arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie. Po święceniach 
pracował dwa i pół roku jako wikariusz parafialny w Bełżcu, a następnie przez rok 
pełnił obowiązki osobistego sekretarza biskupa Mariana Jaworskiego. W 1991 r. 
rozpoczął studia na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, które ukończył w 1996 r., 
uzyskując stopień doktora. Po studiach krótko pracował jako urzędnik w Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W 1996 r. został powołany na 



stanowisko osobistego sekretarza ówczesnego papieża, a dziś Św. Jana Pawła II. 
Po jego śmierci w 2005 r. został sekretarzem papieża Benedykta XVI. 16 lipca 2007 
r. został mianowany arcybiskupem koadiutorem Archidiecezji Lwowskiej. Święcenia 
biskupie przyjął 29 września 2007 r. w Watykanie z rąk papieża Benedykta XVI. 
W związku z przyjęciem przez papieża Benedykta XVI rezygnacji Mariana 
Jaworskiego z urzędu arcybiskupa archidiecezji lwowskiej, przejął on Jego obowiązki 
21 października 2008 r., a ingres do katedry we Lwowie odbył się 22 listopada 
2008 r. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki jest niezwykle skromnym i pobożnym 
człowiekiem. Swoją postawą i życiem każdego dnia stara się dawać przykład  pokory 
i miłości do bliźniego. Swoją posługą na Ukrainie, gdzie religia rzymskokatolicka jest 
mniejszością, stara się jednoczyć polonię i Ukraińców przez pryzmat kulturowy i 
mentalny. Jako duszpasterz archidiecezji lwowskiej nieustannie szuka porozumienia 
na płaszczyźnie polsko – ukraińskiej z potrzeby serca, nie zaś z państwowego ani 
żadnego innego przymusu. Abp Mokrzycki stara się budować porozumienie 
wielokulturowe poprzez dialog i pojednanie, znosząc przy tym wszelkie podziały 
religijne, etniczne i klasowe. Nie boi się przy tym mówić o sprawach trudnych dla 
naszej wspólnej polsko – ukraińskiej przeszłości. Abp Mokrzycki jest także naocznym 
świadkiem prawdy o heroicznym i świętym życiu Papieża Polaka i jako Jego wierny 
uczeń wypełnia Jego duchowy testament.  Z pełną odpowiedzialnością można 
powiedzieć, że Ks. Abp Mokrzycki jest lokalnym patriotą, zawsze podkreśla, że 
wychował się w małej wiosce, Łukawcu, w południowo – wschodniej Polsce, w 
województwie podkarpackim. Podkreśla również, że to rodzina, poszczególne etapy 
życia i trudna historia tego regionu ukształtowały jego kapłaństwo, z którego jako 
wierni możemy czerpać wiedzę, pokorę i odwagę.  Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki na 
swej kapłańskiej drodze spotkał najważniejszych i najbardziej wpływowych ludzi na 
świecie, był świadkiem świętości dwóch Papieży oraz dramatów zwykłych ludzi, 
którzy borykają się z problemami dnia codziennego, chorobami i ubóstwem. Pozostał 
przy tym skromnym kapłanem, który z zapałem wypełnia swoją misję do jakiej został 
powołany. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki został odznaczony  Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „Za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, 
za promowanie polski oraz działalność na rzecz krzewienia tradycji i kultury” oraz 
posiada inne liczne odznaczenia i wyróżnienia. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu ze 
strony radnych proponuje podjąć niniejszą uchwałę przez aklamację.  
 
W związku z brakiem głosów sprzeciwu Uchwała Nr XLV/761/17 została podjęta 
przez aklamację i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 



Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z okazji nadchodzącej setnej rocznicy odzyskania 
Niepodległości. 
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – pan Stanisław 
Bartnik przedstawił radnym projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Sejmiku podziękował Przewodniczącemu Klubu Radnych PiS – 
Wojciechowi Zającowi za przygotowanie projektu uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XLV/762/17 została podjęta jednogłośnie (27 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego popierającego działania i inicjatywy służące ochronie 
ludzkiego życia od poczęcia aż do śmierci. 
 
Radny Jacek Kotula przedstawił radnym projekt uchwały. 
 
Radny podkreślił, że jesteśmy jedynym województwem w Polsce, gdzie od kilku lat 
nie wykonuje się legalnej aborcji, tymczasem w całej Polsce rocznie zabijanych jest 
legalnie około 1100 dzieci w polskich szpitalach. 1000 dzieci zabijanych jest z 
powodu przesłanki eugenicznej tj. podejrzenia iż będą chore, w większości na 
chorobę Downa. Należy dać impuls innym województwom aby wprowadziły podobne 
uchwały i dodały odwagi rządowi i parlamentarzystom i aby każdy miał prawo do 
życia. Radny zwrócił się z prośba o przyjęcie uchwały. 
 
Radny Wiesław Lada w imieniu Klubu Radnych PSL wniósł o przyjęcie projektu 
uchwały przez aklamację.  
 
Przewodniczący Sejmiku podziękował Przewodniczącemu Klubu Radnych PiS – 
Wojciechowi Zającowi za przygotowanie projektu uchwały i zaproponował aby 
przyjąć ją przez aklamację. 
 
W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych uchwała została przyjęta 
przez aklamację.  
 
Uchwała Nr XLV/763/17 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 



Podkarpacie wobec 100 - lecia odzyskania Niepodległości.  
 
Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart  dokonała prezentacji multimedialnej 
dotyczącej narodowych obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości RP w 
Województwie Podkarpackim.  
 
Prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Pani Wojewoda zwróciła się z prośbą o włączenie się w obchody z okazji 100. lecia 
odzyskania  niepodległości. 
 
Pan Maciej Jaskot – p.o. dyrektora departamentu Promocji i Współpracy 
Gospodarczej poinformował, że Samorząd Województwa włącza się we wszelakie 
inicjatywy mające na celu celebrowanie tego ważnego święta, wyjątkową inicjatywą 
jest kalendarz jubileuszowy poświęcony 100.rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę zrealizowany wspólnie z IPN Oddział w Rzeszowie. Poprzez kalendarz  
chciano przybliżyć ducha tamtych czasów, pokazać region, na 12 kartach kalendarza 
opowiedziano historię regionu, nie zabrakło w nim również elementu lotniczego. 
Podziękował dyrektorowi IPN – panu Dariuszowi Iwaneczko, panu Jakubowi  
Izdebskiemu oraz radnemu Jackowi Magdoniowi za pomoc w przygotowaniu 
kalendarza. Poinformował, że podziękowania należą się  również pracownikom 
Urzędu Marszałkowskiego tj. dyrektorowi Kancelarii Zarządu – Marcinowi Fijołkowi 
oraz pani Aldonie Cyrańskiej – Stachowicz.  
 
Pan Jakub Izdebski – Kierownik Oddziału Biura Edukacji Narodowej w IPN 
Oddział Rzeszów podkreślił, że założeniem było aby kalendarz miał nie tylko 
wartości estetyczne ale również edukacyjne. Wszystkie elementy kalendarza są 
stworzone tak, żeby jego odbiorca czuł dumę z tego kim jest i  czuł bardziej wartość 
słowa – Niepodległa. Każda strona kalendarza składa się z dwóch ważnych 
elementów, pierwszym jest wizerunek orła nawiązujący do godła polskiego i 12 orłów 
zostało stworzonych w okresie XX - lecia międzywojennego. Drugim elementem 
kalendarza są fotografie, wszystkie fotografie również pochodzą z okresu XX - lecia 
międzywojennego. Założenie było takie aby wszystkie fotografie nawiązywały do 
wydarzeń i miejsc z terenu obecnego Województwa Podkarpackiego, wyjątkiem jest 
zdjęcie zrobione we Lwowie przedstawiające Marszałka Piłsudskiego. Pan kierownik 
podziękował wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do powstania kalendarza. 
 
Poseł na Sejm RP – Wojciech Buczak podziękował za wyjątkową i uroczystą sesję.  
Złożył gratulacje panu Markowi Strączkowi, podkreślając iż w jego działalności jak w 
soczewce skupia się to, co będzie obchodzone w przyszłym roku tj. 100 lecie 
Niepodległej i wspomnienie o ludziach, którzy doprowadzili do Niepodległej. Pan 
Poseł zaznaczył, że pan Marek Strączek angażuje się we wszystkie rzeczy 
pożyteczne dla naszej Ojczyzny, był bardzo aktywny w ruchu Solidarność, z 



poświęceniem oddaje się działalności w Strzelcu oraz pamięta o naszych patriotach 
na kresach. Należą mu się za to podziękowania i gratulacje. Pan Poseł wyraził 
przekonanie, że  jego działalność przyczyniła się również do tego, że wczoraj na 
uroczystej przysiędze ponad 400 żołnierzy wojsk obrony terytorialnej mogliśmy być 
dumni z tego, że Podkarpacie daje przykład patriotyzmu i postawy oddania dla 
Ojczyzny. Minister Antonii Macierewicz stwierdził, że nie widział jeszcze takiej 
uroczystości  i oddania ojczyźnie, jak na Podkarpaciu. Pan Poseł podkreślił również 
znaczenie przyznania odznaki honorowej dla Księdza Arcybiskupa Mieczysława 
Mokrzyckiego. Podziękował za przyjęcie uchwały dotyczącej stanowiska w sprawie 
ochrony życia od poczęcia o naturalnej śmierci. Pierwsza inicjatywa w tej sprawie 
miała miejsce na II krajowym zjeździe Solidarności, kiedy delegaci z Regionu 
Rzeszowskiego zaproponowali projekt uchwały mówiącej o poszanowaniu życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci, dzisiaj jest to uchwała Sejmiku i on jest przekonany, 
że to co zostało zapisane w projekcie uchwały zostanie spełnione. Poinformował, że 
podpisał się pod wnioskiem grupy ponad 100 parlamentarzystów – nie tylko z Klubu 
PiS skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego aby uznał on za niekonstytucyjne 
zapisy o tym, że można zabijać dzieci z powodów eugenicznych. Na ostatnim 
posiedzeniu Sejmu odbyło się spotkanie komisji, zespołu posłów  na ten temat i są 
przekonani, ze ten wniosek będzie skuteczny. 
 
Radny Wiesław Lada stwierdził, że kalendarz z okazji 100. lecia niepodległości jest 
bardzo dobrym pomysłem lecz chce zwrócić uwagę iż są jeszcze osoby, które 
powinny być w nim pokazane, i ma myśli osobę Wincentego Witosa, trzykrotnego 
Premiera Polski, któremu oddawana jest cześć przez wszystkie partie polityczne, 
walczył on o wolność i Polskę niepodległą. Ponadto lata 70 i 80 powinny być również 
ujęte w kalendarzu ponieważ były to kolejne lata walki o wolną i niepodległą Polskę.  
 
 
Program Modernizacji Służb Mundurowych - działania Rządu i Samorządu 
Województwa Podkarpackiego na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że z okazji realizacji niniejszego punktu 
porządku obrad sesji na zaproszenie na sesję odpowiedział minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – pan Mariusz Błaszczak. Przewodniczący Sejmiku 
odczytał treść listu skierowanego na jego ręce. 
 
Pismo niniejsze stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart wyjaśniła, że Program Modernizacji Służb 
Mundurowych jest możliwy do realizacji dzięki przyjęciu w dniu 15 grudnia 2016 roku 
specjalnej ustawy i zakłada realizację trzech kluczowych kwestii tj. podwyższenie 
uposażeń dla funkcjonariuszy służb mundurowych, realizację inwestycji na potrzeby 
służb mundurowych i doposażenie w indywidualny sprzęt ochrony. Ma to szczególne 



znaczenie dla naszego województwa z powodu jego przygranicznego charakteru 
oraz w kontekście ogólnej sytuacji w Europie. Środki na działania inwestycyjne mają 
służyć poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców, w ramach programu na lata 2017 -
2020 policja ma otrzymać środki w wysokości 64 milionów złotych, PSP – 60,5 
miliona złotych, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – 43 milionów złotych. 
Środki te sprawią, że w zupełnie innych warunkach będą wykonywane zadania służb 
podkarpackich. Bardzo ważną nowatorską inicjatywą jest krajowa mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa, która funkcjonuje należycie i daje  szansę na szybki kontakt z 
policją, duże znaczenie ma również kwestia przywracanych posterunków policji. O 
tym, że służby mundurowe są dobrze odbierane w Polsce i na Podkarpaciu świadczą  
spontanicznie podziękowania w czasie Światowych Dni Młodzieży policji i innym 
formacjom, które aktywnie zabezpieczały to wydarzenie. Pani Wojewoda skierowała 
podziękowania do samorządu Województwa i samorządów niższych szczebli za to, 
że rozumieją wagę bezpieczeństwa i włączają się do różnych inicjatyw. 
Podziękowała również obecnym na sali obrad komendantom Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej i Straży Granicznej podkreślając, że dzięki wspaniałemu 
wykonywaniu przez nich zadań obywatele województwa czują się bezpieczni. 
 
Radny Wiesław Lada zwrócił się z pytaniem informując, że  2 lata temu oddano do 
użytku autostradę  A4 na Podkarpaciu i przy niektórych zjazdach wybudowano 
budynki przeznaczone dla policji, które do dzisiaj stoją puste. Radny pytał czy policja 
pojawi się na autostradzie w tych nowo oddanych budynkach. 
 
 
p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - Zbigniew Sowa wyjaśnił, 
że jeśli chodzi o tzw. komisariat autostradowy to sytuacja jest cały czas otwarta, 
budynek jest wybudowany natomiast nie ma żadnych połączeń medialnych, nie 
funkcjonuje tam bowiem sieć policyjna. Zależy to od Komendy Głównej Policji. 
 
Następnie pan Komendant dokonał prezentacji na temat Programu modernizacji 
Policji na lata 2017 – 2020. 
 
Prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej- Andrzej 
Babiec przedstawił program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej i OSP na lata 
2017 – 2020. 
 
Prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 Wiceprzewodniczący Sejmiku – Czesław Łączak odniósł się do źródeł 
finansowania i procedur związanych z dotarciem do wsparcia. Zaznaczył, że udział 
Samorządu Województwa jest obecnie może nieco mniejszy ale był taki czas w 



kadencji 2006 -2010, kiedy ponad 40 milionów przez program operacyjny zostało 
skierowane na straże pożarne, przede wszystkim na zawodowe, skierowano również 
środki bezpośrednio z budżetu województwa. Ponadto wszyscy radni ówczesnej 
kadencji zostali odznaczeni odznaką zasłużony dla pożarnictwa. Radny stwierdził, że 
w przyszłorocznym budżecie pewno będzie zapis o wsparciu na te cele.   
 
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - Płk SG Rogoz 
przedstawił prezentację na temat głównych zadań inwestycyjnych BiOSG. 
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Radny Jacek Kotula pytał jak wygląda sytuacja z uchodźcami. 
Pan Komendant wyjaśnił, że nie ma uchodźców na terenie Podkarpacia, natomiast 
jeśli chodzi o migrantów to fala migracji przeniosła się na kierunek rumuński i nie jest 
to migracja, jakiej się spodziewano natomiast w tym roku zatrzymano na granicy 
polsko – ukraińskiej  91 migrantów. Jest to wzrost o 20 osób. Migracja trochę się 
zmienia, bo jeśli 3 czy 2 lata temu była to organizacja w zaniku i osoby same się 
poruszały bez organizatorów, to ten rok pokazuje iż zaczyna się pojawiać 
organizacja nielegalnego przekroczenia granicy i głównie zajmują się tym Ukraińcy i 
Czeczeńcy. Granicę nielegalnie przekraczają głównie obywatele Bangladeszu, Indii, 
Turcji, niewielu Ukraińców i Czeczenów. Jest to niewielka skala migracji. Należy 
pamiętać, że Ukraina jest państwem objętym konfliktem i ochrona granic państwa z 
Rosją bardzo słabo funkcjonuje i w związku z tym  przygotowują się na wzrost 
nielegalnej migracji ale na pewno nie będzie ona miała charakteru masowego, tak jak 
na granicy w Grecji, Włoszech i Hiszpanii. Najważniejsze przy przeciwdziałaniu 
nielegalnej migracji jest co się uczyni z zatrzymanym migrantem. Na terenie Oddziału 
w Przemyślu jest ośrodek strzeżony dla cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce 
nielegalnie i na 100 miejsc będących w dyspozycji przebywa tam 54 osoby, więc 
nawet w przypadku wzrostu nielegalnej migracji jest miejsce na osadzanie tych osób. 
W Polsce jest 5 takich ośrodków.  
 
Wiceprzewodniczący Sejmiku – Maciej Lewicki pytał ile kosztuje straż graniczną 
jeden przetrzymywany migrant. 
 
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wyjaśnił, że pytanie nie 
jest proste bowiem z samej istoty ustawy o cudzoziemcach jeśli mówimy o osobach 
przebywających w ośrodku, jeśli cudzoziemiec posiada środki finansowe to Straż 
Graniczna je zajmuje i płaci on za pobyt, co jest najbardziej pożądanym 
rozwiązaniem, niestety większość cudzoziemców nie posiada środków finansowych, 
rozwiązanie jest słuszne lecz ściągalność jest na poziomie 30%. Jeśli cudzoziemiec 
nie choruje to w grę wchodzi kwestia jego bieżącego utrzymania czyli wyżywienia, 
ogrzewania, jeśli zaczyna on chorować to wtedy pojawia się problem – a niestety są 
oni wyszkoleni przez różnego rodzaju organizacje, że trzeba się wyleczyć 



przebywając w ośrodku i wtedy koszty diametrialnie rosną. Ponadto cudzoziemcy 
przyjmowani są do zakładów opieki zdrowotnej poza kolejnością i wtedy koszty też 
rosną i wynoszą kilka tysięcy złotych za jeden zabieg czy pobyt w szpitalu. 
Najtrudniejsze przypadki w Polsce przysyłane są do Przemyśla, więc w skali roku 
koszty takiego leczenia wynoszą kilkaset tysięcy złotych.  
 
Radny Jacek Magdoń pytał o nielegalną broń wwożoną do Polski, jest to zjawisko 
sygnalizowane  w mediach. Radny pytał czy Komendant jest w stanie przedstawić 
jakieś dane w tym temacie.  
 
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wyjaśnił, że temat 
przemytu nielegalnej broni jest jednym z priorytetów nie tyko Straży Granicznej ale 
również krajowej administracji skarbowej i wszystkich służb bezpieczeństwa 
państwa. Media zawsze należy traktować z przymrużeniem oka ponieważ szukają 
one sensacji, ale jest problem z przemytem broni w obydwu kierunkach ale do tej 
pory nie stwierdzono bezpośrednio na przejściach granicznych typowego 
zorganizowanego przemytu broni. Ujawniane są pojedyncze sztuki broni przywożone 
głównie przez obywateli Ukrainy do Polski, gdzie broń jest powszechna ponieważ 
jest ona w stanie wojny i ludzie czują się zagrożeni i często po Ukrainie poruszają się 
z bronią, która stanowi dla nich część wyposażenia. Stwierdzono jednak dwa 
nielegalne transporty wywozu broni z Polski, broń została legalnie kupiona ale 
Ukraińcy nie uzyskali stosownego zezwolenia na wywóz, dlatego potraktowano to 
jako nielegalne. Nie obserwuje się już jednak zjawiska, które miało miejsce trzy lata 
temu, kiedy zbroiła się Ukraina tj. wywozu kamizelek kuloodpornych, hełmów, 
bojowych wozów piechoty o charakterze kolekcjonerskim, które na Ukrainie miały 
służyć do walki. Straż Graniczna prowadzi również czynności niejawne operacyjne i 
w ich ramach jest m.in. monitorowany rynek, więc jeśli broń dostanie się do Polski to 
gdzieś będzie sprzedawana, w tej chwili nie ma widocznego zagrożenia handlu i 
przemytu w sposób zorganizowany w Polsce i na Podkarpaciu.  
 
Radny Jacek Kotula poinformował, że ma sugestię skierowaną nie tylko do Straży 
Granicznej ale również do PSP i Policji ponieważ słyszy się, że będą budowane 
strzelnice w każdym powiecie i są problemy z lokalizacją, a Straż Graniczna ma 
budynki więc może warto byłoby wejść w kooperację i te strzelnice przy  urzędach, 
strażnicach wybudować i udostępnić za odpłatnością publiczności. 
 
Komendant BOSG wyjaśnił, że problem strzelnic jest na całym Podkarpaciu i 
dotyczy wszystkich służb, które mają broń. Sugestia jest jak najbardziej słuszna i 
obiekt, o którym mówił jest kryty, jest grunt i samo założenie budowy strzelnicy było 
takie, ze będą korzystać z niej wszystkie służby. Koszt budowy tej strzelnicy 
pięcioosiowej wynosi prawie 9 milionów złotych. Przy projektowaniu nowych 
obiektów należy przewidywać strzelnice, niebezpieczeństwo wzrosło i należy szkolić 
się w tej materii. 



Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań. 
 
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Sejmiku złożył oświadczenie, że w minioną sobotę Rada 
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego uchwaliła nagrodę 
dla samorządu przyjaznego organizacjom pozarządowym i dzisiaj na ręce Marszałka 
przedstawiciele Rady wręczą statuetkę dla przyjaznego samorządowca.  
 
W związku z powyższym niniejsza statuetka została uroczyście wręczona ręce 
Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla. 
 
 
Zamknięcie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś 
zamknął obrady XLV sesji Sejmiku. Sesja zakończyła się o godzinie 13.35.  
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