
Protokół Nr XLIX/18 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 

XLIX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbyła się w dniu 29 
stycznia 2018 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 14.00. 
 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Cypryś 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, że na jego ręce wpłynęły wnioski Zarządu Województwa  
o wprowadzenie do porządku obrad : 

1. projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Lucjana Kuźniara i 
zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, 

2. projektu uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, 

3. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 
Województwa Podkarpackiego w Spółce  MEDIA-SYS Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  /wniosek stał się bezzasadny w 
związku z wycofaniem oferty o odkupienie udziału Województwa/ 

4. projektu uchwały zmieniającej Statut Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie, 



5. Informacji na temat stanu wykorzystania środków unijnych w 
perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w Województwie 
Podkarpackim, 

6. Informacji dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze 
środków ochrony gruntów rolnych. w 2017 r. 

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wprowadzenie niniejszych punktów do 
porządku obrad  nie wymaga głosowania. 

Poinformował również, że wpłynęły wnioski o  wprowadzenie projektu uchwały 
zmieniającego uchwałę Nr XLVI/777/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Przemyślu i autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmian w 
budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 rok oraz  autopoprawek do 
projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042, których wprowadzenie do 
porządku obrad wymaga głosowania.  

Przewodniczący Sejmiku zaproponował  aby projekty uchwał w sprawie przyjęcia 
rezygnacji Pana Lucjana Kuźniara i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka 
Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz w sprawie wyboru członka Zarządu 
Województwa Podkarpackiego umieścić jako punkt  3) i 4) porządku obrad sesji. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLVI/777/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu zaproponował umieścić po 
dotychczasowym punkcie 7) sesji - jako punkt 10) 

 Projekt uchwały zmieniającej Statut Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Rzeszowie - jako punkt 11) 

Informację na temat stanu wykorzystania środków unijnych w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020 w Województwie Podkarpackim – jako punkt 14) 

Informację dotyczącą dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków 
ochrony gruntów rolnych. w 2017 r. – jako punkt 15), 

Autopoprawki do projektów uchwał zaproponował umieścić w puntach dotyczących 
przedmiotowych projektów uchwał.  

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk w imieniu Zarządu Województwa wniósł o 
wycofanie punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce  MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”.   



Radny Wiesław Lada pytał o stanowisko w sprawie Birczy, punkt znajdował się w 
programie obrad sesji Sejmiku i Sejmik zdecydował iż projekt uchwały zostanie 
skierowany do Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i z tego co mu wiadomo 
już jest opinia komisji w tej sprawie, chociaż nie jest mu jeszcze znana i chciałby się 
z nią zapoznać. Radny pytał dlaczego nie ma niniejszego punktu w porządku obrad 
sesji Sejmiku.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że oficjalne stanowisko – opinia Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej już jest natomiast niepełne są informacje na 
niniejszy temat i dlatego postanowił wystąpić jeszcze do tych, którzy dokonali zdjęcia 
tablicy z prośbą o złożenie wyjaśnień. Wyjaśnienia przekazane na posiedzeniu 
komisji nie są wystarczające, ponadto stanowisko komisji zostało podjęte po 
ukształtowaniu porządku obrad sesji. Przewodniczący Sejmiku zapewnił, że 
podchodzi do tematu z pieczołowitością i skrupulatnością, i chce mieć pełną 
informację od autorów niniejszej decyzji, ponieważ nie było tego na posiedzeniu 
komisji.  

Radny Wiesław Lada stwierdził, że Sejmik Województwa Podkarpackiego 
zdecydował iż niniejsze stanowisko ma trafić do Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej i po uzyskaniu jej opinii miało wrócić pod obrady Sejmiku. Przewodniczący 
Sejmiku poszedł dalej i skierował do innych instytucji (nie wie jakich) i nie wie kiedy 
pojawi się odpowiedź. Radny skierował do Przewodniczącego Sejmiku aby 
zrealizował on decyzję Sejmiku a nie realizował własne pomysły i wysyłał pytania do 
instytucji. Radny zwrócił się z prośbą aby przewodniczący Sejmiku zrealizował 
decyzję całego Sejmiku.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że poza wyrażoną opinią nie posiada żadnej 
sugestii ze stronu komisji odnośnie dalszego procedowania niniejszej uchwały. 

 Radny Wiesław Lada zwrócił się z prośbą aby zapoznać radnych z opinią Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Stwierdził, że przewodniczący Sejmiku 
zaniedbał iż nie ma niniejszego punktu w porządku obrad sesji. Powinno to już być 
jednoznacznie rozstrzygnięte przez Sejmik aby sprawa nie była dalej rozwijana. 
Radny prosił o przedstawienie opinii komisji.  

Radna Lidia Błądek pytała jakimi kryteriami kierował się Przewodniczący Sejmiku, 
ze wprowadził tego punktu do porządku obrad sesji. Radna prosiła o przedstawienie 
opinii komisji i wprowadzenie punktu do porządku obrad sesji.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że po otwarciu sesji tylko Zarząd jest władny 
wnioskować zmiany w porządku obrad sesji, poza tym nie otrzymał wniosku komisji 
o wprowadzenie do porządku obrad sesji dlatego sprawa została potraktowana w 
ten sposób. Jeśli taka jest wola to opinia komisji zostanie przedstawiona w punkcie – 
Wnioski i oświadczenia radnych.  



Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wprowadzenie 
dodatkowych punktów do porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że za wprowadzeniem do porządku obrad 
projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XLVI/777/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu głosowało 25 radnych.  
W związku ze zgłoszeniami ze strony radnych Dariusza Sobieraja, Stanisława 
Bartmana, Zbigniewa Kuźniara i Lucjana Kuźniara, że również głosowali za 
wprowadzeniem niniejszego punktu do porządku obrad, Przewodniczący Sejmiku 
ogłosił, że radni ci również głosowali „za’. 
 
Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2018 rok radni głosowali jednomyślnie (27 
głosami za). 
 
Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042 
radni również głosowali jednomyślnie (27 głosami za). 
 
 
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XLIX sesji przedstawiał się 
następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów XLVII i XLVIII sesji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Lucjana Kuźniara  

i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2018 r. +AUTOPOPRAWKI. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042 +AUTOPOPRAWKI. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii 
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego 
Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 



10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/777/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie. 

12. Podjęcie uchwały w  sprawie nadania statutu Centrum Kulturalnemu w 
Przemyślu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/991/14 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie 
Ciśniańsko - Wetlińskiego  Parku Krajobrazowego. 

14. Informacja na temat stanu wykorzystania środków unijnych w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020 w Województwie Podkarpackim. 

15. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze 
środków ochrony gruntów rolnych. w 2017 r. 

16. Informacja o stanie organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie na terenie Województwa Podkarpackiego. 

17. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji 
w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.  

18. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XLVII sesji w dniu 28 grudnia 2017 
r.  

19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wnioski i oświadczenia radnych. 
21. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołów XLVII i XLVIII sesji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekty protokołów sesji zostały przesłane 
radnym w wersji elektronicznej. Do protokołów nie wniesiono uwag.  

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie ich 
przyjęcie. 

Za przyjęciem protokołów radni głosowali jednomyślnie (28 głosami za). 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Lucjana Kuźniara  
i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek 
członka Zarządu – pana Lucjana Kuźniara dotyczący zwolnienia z pełnienia przez 



niego funkcji członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zarząd przyjął 
wniosek do realizacji. Marszałek podziękował członkowi Zarządu za okres wspólnej 
pracy przypominając iż zajmował się on sprawami rolnictwa, geodezji, wdrażania 
PO Rozwój Obszarów Wiejskich, odnawialnymi źródłami energii i energetyką, 
nadzorował Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, aktywnie 
włączał się w obszary aktywności ustawowych i innych regulacji przypisanych 
województwu i Samorządowi Województwa. Marszałek w imieniu Zarządu 
Województwa życzył panu Lucjanowi Kuźniarowi sukcesów w ramach przyszłych 
aktywności zawodowych.  

Radny Wiesław Lada stwierdził, że jest bardzo zaskoczony złożoną rezygnacją 
pomimo tak dobrej opinii wystawionej przez Marszałka Województwa, pytał czy pan 
Lucjan Kuźniar rezygnuje tylko z funkcji członka Zarządu, czy również z członkostwa 
w klubie radnych.   

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że rezygnacja dotyczyła tylko członkostwa w 
Zarządzie Województwa.  

Radny Władysław Stępień stwierdził, ze po wystąpieniu marszałka bardzo wysoko 
oceniającym prace członka Zarządu – pana Lucjana Kuźniara przyszła mu do głowy 
myśl czy w związku z tym nie zamierza on wycofać swojej rezygnacji. 

Radny Wojciech Zając stwierdził, że jest zdumiony wypowiedzią radnego Lady 
ponieważ Sejmik proceduje w zupełnie innym przedmiocie tj. na temat rezygnacji 
Członka zarządu – Lucjana Kuźniara in z całą stanowczością chce podkreślić iż 
Marszałek Lucjan Kuźniar jest członkiem Klubu radnych PiS.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował radnych, że w związku z rezygnacją Pana 
Lucjana Kuźniara z członkostwa  w Zarządzie Województwa Podkarpackiego Sejmik 
Województwa zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy  o samorządzie województwa 
podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków 
członka Zarządu. 

Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie j projekt uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 27 radnych , głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XLIX/810/18 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Marszałek Władysław Ortyl w imieniu Zarządu Województwa podziękował byłemu 
członkowi Zarządu – Lucjanowi Kuźniarowi za współpracę, podkreślił iż ma nadzieję, 
że nadal będzie ona miała miejsce. 



 

Podziękowania złożyli również Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi 
Sejmiku. 

Pan Lucjan Kuźniar przypomniał, że jego przygoda z samorządem rozpoczęła się 
w 1998 roku, pierwsza kadencja miała miejsce w powiecie, natomiast cztery kolejne 
kadencje w Samorządzie Województwa. Zaznaczył, że 27 maja 2013 roku musiał 
podjąć pewną decyzję, której dzisiaj nie żałuje ponieważ już wtedy widział iż Polska 
idzie w złym kierunku. Podkreślił, że popiera dzisiejszą politykę i będzie czynił 
wszystko aby pomóc w realizacji polityki dobrej zmiany. Uczestnicząc w pracach 
Samorządu Województwa był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, jak chociażby 
budowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kiedy jako 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów udzielił wsparcia ówczesnemu 
Marszałkowi Ś.p. Leszkowi Deptule, wsparcie komisji miało również miejsce w 
przypadku budowy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, jego zasługą było to, 
że powróciła zaniechana budowa węzła komunikacyjnego na autostradzie w 
Przeworsku i węzeł powstał, co kosztowało go wiele bo poparł budżet PiS i popadł w 
niełaskę swojego klubu i partii, która dała mu miejsce na liście w wyborach. Należy 
wspomnieć również o inicjatywach takich jak: Podkarpacki Regionalny Program 
Odnowy Wsi Podkarpacki Naturalny Wypas. Dużym osiągnięciem jest również CWK 
ukończone dzięki obecnemu Zarządowi Województwa, a decyzja w tej kwestii 
zapadła na posiedzeniu Zarządu, głosami jego i Wicemarszałek Kowalskiej.  Na 
uwagę zasługują również Strategia Rozwoju Bieszczad i minister Kwieciński  
podejmuje ten temat a Zarząd chce pracować, Podkarpacka Strategia Rozwoju 
Energii Odnawialnej – chociaż nie udało się do końca wykorzystać tego opracowania 
ze względu na przepisy prawne ale zawsze można sięgnąć do nich sięgnąć. Pan 
Lucjan Kuźniar podkreślił, że kandydatowi na objęcie funkcji członka Zarządu 
Województwa udzieli  daleko idącego wsparcia i zobowiązuje się do współpracy i 
przekazania wszystkich zdobytych doświadczeń i kontaktów. Podziękował 
Marszałkowi Władysławowi Ortylowi, dyrektorom departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego  oraz pracownikom za współpracę. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z przyjęciem przez Sejmik 
uchwały  w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Lucjana Kuźniara z pełnienia 
obowiązków członka Zarządu Województwa Podkarpackiego zasadnym jest 
dokonanie wyboru nowego członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
Zgodnie z  art. 32  ust. 3 ustawy  o samorządzie województwa kandydata na funkcję 
członka Zarządu wskazuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.  Kandydatem 
na członka Zarządu  Województwa może być radny lub osoba spoza składu Sejmiku 



Województwa Podkarpackiego. Członka Zarządu Województwa wybiera się zwykłą 
większością głosów,  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, 
w głosowaniu tajnym. 

Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby dla przeprowadzenia tajnego 
głosowania wybrać trzyosobową  Komisję Skrutacyjną. 

Uprzedził, iż istnieje kolizja pomiędzy udziałem w składzie komisji skrutacyjnej a 
kandydowaniem na poszczególne funkcje, wobec tego radni, którzy przewidują 
kandydowanie na członka Zarządu nie powinni wchodzić w skład komisji 
skrutacyjnej w tym głosowaniu.  

Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.  

Radny Wojciech Zając w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę Jacka 
Magdonia. 

Radny Wiesław Lada poinformował, że chce odnieść się do wypowiedzi byłego 
członka Zarządu – Lucjana Kuźniara, stwierdził, że jest pod ogromnym wrażeniem 
jego słów i słuchając go można było odnieść wrażenie iż był on opoką obecnego 
Zarządu, więc nie rozumie dlaczego zrezygnował, chociaż patrząc na wyniku 
głosowania to nie chciał zrezygnować tylko pewno musiał ponieważ w głosowaniu 
wstrzymał się od głosu .w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił kandydaturę Tomasza 
Burego. 

Radny w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Burego 
do składu Komisji Skrutacyjnej.  

Radna Teresa Kubas – Hul w imieniu Klubu Radnych PO zgłosiła kandydaturę 
Iwony Kołek. 

Kandydaci do składu Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie skład 
Komisji Skrutacyjnej w osobach: Jacka Magdonia, Tomasza Burego i Iwony Kołek. 

Radni głosowali jednomyślnie (27 głosami za) za ww. składem Komisji Skrutacyjnej. 

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Iwona Kołek przedstawiła 
zasady i tryb  wyboru członka Zarządu Województwa. 

Powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

W związku z brakiem uwag do treści zasad i tryb wyboru członka Zarządu 
Województwa, Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie ich przyjęcie.  

Za ich przyjęciem radni głosowali jednomyślnie – 29 głosami za.  



Następnie  Marszałek  przedstawił kandydata na członka Zarządu Województwa – 
pana Piotra Pilcha. Poinformował, że pan Piotr Pilch w latach 80 i 1989 działał w 
opozycji demokratycznej m.in. jako drużynowy Drużyny Harcerskiej Czarnej 13 w 
Przemyślu, był również założycielem reaktywowanego niedawno Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów WSP w Krakowie. Był także członkiem Komitetu 
Obywatelskiego w Krakowie. Aktywnie działał jako członek NZZ „Solidarność” 
Regionu Ziemia Przemyska sprawując funkcję członka Zarządu i członka Prezydium 
Zarządu Regionu. Pracował również w Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” m.in. jako Przewodniczący Sekcji Regionalnej i jako członek Sekcji 
Krajowej. Kształcił się w Przemyślu, w 1985 roku zdał maturę, następnie ukończył 
studia na kierunku – geografia w WSP w Krakowie, w kolejnych latach studia 
podyplomowe w WSIiZ w Rzeszowie  z zakresu zarządzania oświatą. W latach 1990 
– 1999 był nauczycielem w Szkole  Podstawowej nr 14 w Przemyślu, w latach 2000-
2007 nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Przemyślu. W latach 2007 
– 2016 był wicedyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Rzeszowie Oddział w Przemyślu a od maja 2016 roku pełnił funkcję dyrektora 
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Od 9 lat jest 
wykładowcą w Państwowej Wyższej szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W 
lutym 2017 roku pan Piotr Pilch został powołany na stanowisko Wicewojewody 
Podkarpackiego i odpowiadał m.in. za Wydział Środowiska, Wydział Polityki 
Społecznej oraz nadzorował pracę inspektoratów wojewódzkich i Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty. Pan Marszałek podkreślił, że przy rekomendacji pana Piotra 
Pilcha kierował się jego pragmatyzmem, doświadczeniem, przygotowaniem do 
pełnienia funkcji na poziomie województwa. Wyraził przekonanie, ze pan Piotr Pilch 
spełni wszystkie stawiane przed nim wymagania  

Pan Piotr Pilch wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Wiesław Lada poprosił aby kandydat na członka Zarządu przedstawił co 
zamierza osiągnąć pracując  w Zarządzie Województwa. 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że ma bardzo dobre rekomendacje na jego temat 
od pani Poseł Krystyny Wróblewskiej i ponieważ uważa, że w Zarządzie potrzeba 
lepszej jakości szeroko rozumianej współpracy nie tylko z radnymi to udzieli mu 
kredytu zaufania,  zwróciła się z pytaniem do kandydata co uważa za najważniejsze 
dla Podkarpacia w obecnej sytuacji i jak widzi rozwój Podkarpacia w najbliższej 
przyszłości. 

Pan Piotr Pilch poinformował, że od przeszło 10 lat zajmuje się sprawami 
Województwa Podkarpackiego na różnych stanowiskach. Uważa, że jest dobrze 
przygotowany do pełnienia tejże ważnej roli. Całe życie mieszkał na Podkarpaciu, 
zna tę ziemię i chce dla niej pracować i wydaje mu się, że jest to najlepsza 
rekomendacja jego osoby. Poinformował, że faktycznie nabierał doświadczenia pod 
skrzydłami Poseł Krystyny Wróblewskiej, za co jej dziękuje. Zwrócił się z prośbą o 



zaufanie niezależnie od podziałów politycznych, o poparcie jego kandydatury w 
głosowaniu i możliwość pracy na rzecz województwa.  

Radny Wiesław Lada poinformował, że mając na uwadze, że do końca kadencji 
pozostało 6 miesięcy i w okresie przed wyborami jest nadmiar obowiązków i 
konieczność zrealizowania inwestycji, na które czekają mieszkańcy, to radni PSL 
udzielą poparcia panu Piotrowu Pilchowi. 

Następnie Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o 
przeprowadzenie głosowania.  

Komisja Skrutacyjna  rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej – radna 
Iwona Kołek odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z którym pan Piotr 
Pilch został wybrany na członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały w sprawie wyboru 
członka Zarządu Województwa Podkarpackiego i złożył gratulacje panu Piotrowi 
Pilchowi w związku z wyborem na funkcję członka  Województwa Podkarpackiego. 

Uchwała Nr XLIX/811/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2018 r. +AUTOPOPRAWKI. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała NR XLIX /812/18 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042 +AUTOPOPRAWKI. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 



Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała NR XLIX /813/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. 
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała NR XLIX/814/18 została podjęta jednogłośnie (22 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego 
Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała NR XLIX/815/18 została podjęta jednogłośnie (22 głosami 
za) i stanowi załącznik nr  12 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała NR XLIX/816/18 została podjęta jednogłośnie (21 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/777/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 



 
W jego wyniku Uchwała NR XLIX/817/18 została podjęta jednogłośnie (23 głosami 
za) i stanowi załącznik nr  14 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej  
w Rzeszowie. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała NR XLIX/818/18 została podjęta jednogłośnie (23 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w  sprawie nadania statutu Centrum Kulturalnemu w 
Przemyślu. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała NR XLIX/819/18 została podjęta jednogłośnie (24 głosami 
za) i stanowi załącznik nr  16 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/991/14 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie 
Ciśniańsko - Wetlińskiego  Parku Krajobrazowego. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała NR XLIX/820/18 została podjęta jednogłośnie (24 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Informacja na temat stanu wykorzystania środków unijnych w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020 w Województwie Podkarpackim. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że czas, który jest przed nami to czas 
wielkich inwestycji na Podkarpaciu. Podkreślił jednocześnie, że Zarząd 



Województwa Podkarpackiego, Sejmik Województwa Podkarpackiego jak i Urząd 
Marszałkowski pracowali ciężko w ubiegłym roku by osiągnąć dobre wyniki w 
korzystaniu z unijnych funduszy. Po krótkim wprowadzeniu Marszałek Województwa 
przedstawił prezentację multimedialną na powyższy temat, odnosząc się w niej  
m.in. do stanu realizacji RPO WP 2014-2020 i planów w zakresie realizacji projektów 
unijnych w 2018 r., stanu realizacji POPW.  

Niniejsza prezentacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze 
środków ochrony gruntów rolnych w 2017 r. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Informacja o stanie organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie na terenie Województwa Podkarpackiego. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Radny Marek Ordyczyński rozpoczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, że bardzo 
cieszy się z obecności na sali obrad Dyrektor Pani Małgorzaty Wajdy, która była 
żegnana na sesji grudniowej w związku z likwidacją Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.  Z dzisiejszej obecności Pani Wajdy 
na sesji wnioskuje, że została szefem nowej instytucji tj. Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Radny wyraził przekonanie, że Pani Małgorzata 
Wajda z takim samym sukcesem jak dotychczas będzie realizować zadania w 
zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz wiele innych zadań na nowym 
stanowisku. Wspomniał, że nowa instytucja przejmuje ogromne kompetencje 
realizowane dotychczas przez samorządy obejmujące swym zakresem m.in. 
ustalanie taryf za śmieci, kanalizację czy wodę. Podkreślił jeszcze raz, że cieszy się 
z obecności Pani Dyrektor życząc ze swojej strony jak i ze strony Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej sukcesów w dalszej pracy,  deklarując jednocześnie 
wsparcie i chęć współpracy.   

Radny Władysław Stępień stwierdził, że start nowej instytucji jest zawsze trudny co 
też będzie miało miejsce również w przypadku Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, tym bardziej, że wiele kompetencji z Ministerstwa 
Środowiska zostało przesuniętych do innych resortów. W samej ustawie popełniono 
kilka błędów co spowodowało, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, który w sposób imponujący przygotował inwestycje przeciwpowodziowe 
na kwotę ponad 700 mln zł. miał związane ręce do 1 stycznia br., nie mógł bowiem 
podejmować działań gdyż zapomniano dodać w ustawie jednego przepisu, że nie 
wszystko wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Czas minął choć jest to czas 



stracony. Radny podkreślił, że w imieniu klubu radnych Polskiego Stronnictwa 
Ludowego wnosząc uwagi do budżetu na 2018 r. zasugerował Zarządowi 
Województwa na poprzedniej sesji by natychmiast podjąć rozmowy z Rządem RP w 
celu znalezienia środków finansowych na kwotę 350 - 400 mln zł. na przygotowane 
inwestycje przeciwpowodziowe na Podkarpaciu. Wspomniał, że kiedy zacznie się 
kampania samorządowa ludzie zaczną pytać dlaczego nie rozpoczęło się danej 
modernizacji, remontu, wzmocnienia. Są to niesamowicie ważne sprawy. Niestety  
minął miesiąc i pomimo, że zgłosił prośbę do dzisiaj brak odpowiedzi w zakresie 
podjętych działań przez Zarząd Województwa przybliżających finansowanie tych 
inwestycji, które są gotowe ale nie mogą ruszyć bo brak jest potwierdzenia ich 
finansowania. W opinii radnego widoczny jest spory sukces w kwestii pozyskiwania 
środków finansowych z Banku Światowego, udało się  Pani Dyrektor Małgorzacie 
Wajda uzyskać rozszerzenie które Pan Marszałek poparł, niestety jest wiele 
inwestycji które nie ruszy na Podkarpaciu jeżeli Rząd RP nie zdecyduje się na 
przekazanie środków finansowych. Kończąc swoją wypowiedź  radny wspomniał, że 
z uwagi na duże poparcie dla PiS na Podkarpaciu warto byłoby docenić ten fakt.   

Pani Małgorzata Wajda – Dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie poinformowała, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie jest aktualnie w fazie tworzenia. Składać się będzie z 29 różnych instytucji, 
których misją będzie przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla 
województwa. Pani Dyrektor potwierdziła, że pieniądze, o których radny mówił są 
równowartością robót budowalnych, które należy wykonać o czym nie zapominają. 
Jest to  zawarte w planach rzeczowo – finansowych. Ważnym priorytetem dla nowo 
powstałej instytucji będzie budowa zbiornika retencyjnego „Kąty - Myscowa”. Po 
przejęciu dokumentacji z Krakowa, teraz trzeba to przejrzeć, ocenić co jest do 
wykorzystania i podjąć odpowiednie kroki. Należy uzupełnić raport bo nie został on 
przyjęty. Pani Dyrektor przypomniała, że wcześniej wykonywanie praw 
właścicielskich do śródlądowych wód publicznych było powierzone administracji 
rządowej. Dopiero przepisy reformujące administrację publiczną przekazały to 
zadanie w 1999 r. Marszałkom Województw, którzy radzili sobie z ich realizacją 
znakomicie. Odnosząc się do kwestii środków finansowych o których  wspomniał 
radny, Pani Dyrektor potwierdziła, że w planie rzeczowo – finansowym 
przygotowane zostały zadania z Banku Światowego czyli Wisła I i Wisła II, 
konsultant wsparcia technicznego. Te zadania stanowią element budżetu, który nie 
został jeszcze zatwierdzony. Jeśli chodzi o inne środki ( RPO WP) to również  
obiecana została pomoc, tylko z uwagi na zmiany instytucjonalne każda umowa 
będzie wymagać aneksu. Trzeba dokonać interpretacji w jaki sposób ten nowy twór 
prawny ma wejść w prawa i obowiązki dotychczasowej jednostki. Pani Dyrektor 
poinformowała, że będą starać się pracować pilnie nad pozwoleniami wodno - 
prawnymi zwłaszcza tymi, które ograniczają możliwość realizacji zadań z RPO WP, 
POPW czy też z POIiŚ, by umożliwić jak największą absorbcję środków 
finansowych.  



Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie jest najlepiej zorganizowaną instytucją spośród wszystkich  
16 województw co jest bardzo ważne. Samorząd Województwa Podkarpackiego 
aktywnie uczestniczył przy zmianach instytucjonalnych, przekazując majątek, 
pracowników, wyposażenie, oprogramowanie. Marszałek nadmienił, że jest to 
robione płynnie by móc szybko przejść do kontynuacji działalności związanej z 
bezpieczeństwem mieszkańców, gospodarki, przedsiębiorców. Marszałek 
nawiązując do wypowiedzi radnego Pana Władysława Stępnia stwierdził, że 
mieszkańcy Podkarpacia głosują na PiS z dużym poparciem ale też z dużą 
świadomością, wykazując się przy tym konsekwencją i przywiązaniem do wartości, 
pracowitością oraz gościnnością. W dalszej wypowiedzi Marszałek nadmienił, że 
podejmowane są działania celem lobbowania, pozyskiwania nowych środków oraz 
prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Banku Światowego, gdzie są różne 
możliwości. Podejmowane są również działania przez Ministerstwo Środowiska i 
rożne instytucje wdrażające fundusze kredytowe z Banku Światowego, po to by 
pomoc większym strumieniem trafiła do naszego kraju na przygotowane programy  
i projekty. Nasze województwo jest jednym z tych gdzie przygotowanych jest 
najwięcej takich programów w zakresie bezpieczeństwa. Marszałek poinformował, 
że Zarząd Województwa Podkarpackiego nie przestaje dbać o bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe tylko dlatego, że PZMiUW przeszedł instytucjonalnie pod 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, bowiem bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe jest ważne a straty spowodowane powodziami, innymi 
tragediami  spowalniają rozwój i są trudne do odrobienia. Marszałek poinformował, 
że patrzą na tę kwestię jako na priorytet, z dużą wrażliwością, wskazując na rolę 
mieszkańców, którzy wielokrotnie oddają swoje grunty prywatne pod różne 
zabudowy inżynieryjne mając świadomość, że służy to ogółowi mieszkańców 
Podkarpacia.  

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji 
w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.  

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XLVII sesji w dniu 28 grudnia 
2017 r.  

Powyższa informacja stanowi załącznik nr  23 do protokołu. 

 

 



Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna  Lidia Błądek  poinformowała, że z uwagi na fakt, że w trakcie organizacji 
misji na Białoruś Przewodniczący Sejmiku Pan Jerzy Cypryś polecił by zasięgnąć 
opinii właściwych departamentów na temat wyjazdu, która wskazywałaby na rolę w 
wyjeździe poszczególnych osób delegowanych, wnosi o informację na temat 
wszystkich delegacji służbowych Pana Marszałka Władysława Ortyla oraz Pana 
Przewodniczącego Jerzego Cyprysia za okres od 1 stycznia 2015 r. do chwili 
obecnej. Radna zaznaczyła, że interpelacja dotyczy delegacji krajowych i 
zagranicznych Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku Województwa oraz 
wszystkich osób towarzyszących w tych wyjazdach wraz  
z opiniami departamentów merytorycznych, które wskazywały na rolę 
poszczególnych osób w wyjeździe. Radna poprosiła by odpowiedź na interpelację 
przyjęła formę zestawienia wg wskazanego wzoru obejmującego m.in. termin, czas 
trwania delegacji, środek lokomocji, koszt, cel oraz opinię departamentu 
merytorycznego.  

Interpelacja stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Wiesław Lada poprosił o powrót do tematu usunięcia napisu Bircza z tablicy 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie i przedstawienie opinii Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na temat stanowiska dot. przedmiotowej kwestii. 
Radny zwrócił się również do Marszałka o pomoc dla powiatu dębickiego w związku 
z ogłoszonymi przetargami na łączniki. Przetargi wychodzą powyżej 
zabezpieczonych środków, powiat dębicki nie ma w budżecie dodatkowych środków 
na ten cel i istnieje zagrożenie może nie realizacji budowy ale problem z 
zabezpieczeniem tych środków stąd radny poprosił Pana Marszałka o pomoc w 
realizacji tych ważnych zadań, które są dużym obciążeniem dla powiatu. Jest to 
bowiem budowa dwóch łączników.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że budowa łączników jest bardzo 
ważnym zadaniem, które jest niestety niedokończone. Wspomniał, że podejmują się 
realizacji tych zadań choć można powiedzieć że jest to sprawa GDDKiA oraz 
Ministerstwa Infrastruktury. Marszałek nadmienił, że również radni Czesław Łączak i 
Stefan Bieszczad zwrócili się do Zarządu  Województwa z tą sprawą. W przetargu 
są jeszcze inne łączniki dlatego trzeba poczekać na rozstrzygnięcia. Zwrócił uwagę, 
że koszty budowy łączników w powiecie dębickim nie są niczym szczególnym, 
patrząc na dynamikę inwestycji w całym kraju.  Wielkość środków finansowych, które 
płyną, ceny materiałów oraz płaca powodują że praktycznie każdy przetarg kończy 
się wyższą kwotą niż jest to zakładane, kalkulowane. Niestety trzeba się z tym 
zmierzyć.  Samorząd Województwa Podkarpackiego ogłosi w tym roku ograniczoną 



liczbę przetargów, większość ogłoszona była bowiem w poprzednim roku. Marszałek 
nadmienił, że w tym roku skoncentrują się na wykonawstwie, płatnościach i 
certyfikacji funduszy by móc sięgnąć po rezerwę wykonania, która może być 
elementem finansowania tych miejsc gdzie wychodzą wyższe kwoty w przetargach.  

Radny Stanisław Bartnik poinformował, że w kwestii usunięcia napisu Bircza z 
tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, zebrała się 25 stycznia br. 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  na której jednym z głównych punktów 
było wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na to, że komisja 
nie dysponuje taką wiedzą i materiałem by móc ustosunkować się do sprawy, 
zaproszeni zostali na jej posiedzenie  historyk pan prof. Jan Pisuliński, pan Andrzej 
Zapałowski - pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dwóch 
przedstawicieli IPN, m.in. pan dr Artur Brożyniak. Dyskusja miała bardzo burzliwy 
charakter, stanowiska samych naukowców w tej kwestii były bardzo różne gdyż 
pokazali oni poprzez źródła, materiały i opracowania jak sprawa jest skomplikowana. 
Zapytani przedstawiciele IPN o to czyja decyzja umożliwiła zdjęcie tego napisu, 
niestety nie odpowiedzieli na to pytanie. Radny podkreślił, że zamierzają dalej 
kierować zapytania z czyjej inicjatywy był zdjęty ten napis. Komisja wypracowała 
stanowisko lecz z uwagi na  względy formalne nie zostało ono przedstawione na 
dzisiejszej sesji i zaprezentowane zostanie na kolejnym posiedzeniu Sejmiku 
Województwa.   

 

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku – Jerzy 
Cypryś  zamknął  obrady XLIX sesji Sejmiku. 

Sesja zakończyła się o godzinie 1615 
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