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                                                Protokół I sesji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji 

 z  dnia 19 listopada 2018 roku. 
 
 

 
Sesja odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, rozpoczęła się o godzinie 1000.  
Udział w niej wzięli radni oraz zaproszeni goście.  
 
Lista obecności gości  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
 
I sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji zwołana została przez 
Komisarza Wyborczego Marcina Dudzika, zaś prowadzenie obrad rozpoczął, zgodnie z 
ustawą o samorządzie województwa najstarszy wiekiem radny obecny sesji – Pan 
Adam Śnieżek. Prowadził on obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Sejmiku. 
 
Przed otwarciem sesji Pan Rafał Puchalski Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Wyborczej wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego Województwa Podkarpackiego 
a następnie odbyło się ślubowanie, które złożyli nowo wybrani radni: 
 
Stefan Bieszczad 
Jerzy Borcz 
Jerzy Cypryś 
Ewa Draus 
Adam Drozd 
Jan Dziubiński 
Maria Fajger 
Krzysztof Feret 
Anna Huk 
Jacek Kotula 
Mariusz Król 
Stanisław Kruczek 
Maria Kurowska 
Czesław Łączak 
Dorota Łukaszyk 
Jacek Magdoń 
Maria Napieracz 
Andrzej Nepelski 
Władysław Ortyl 
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Karol Ożóg 
Teresa Pamuła 
Kamila Piech 
Antoni Pikul 
Piotr Pilch 
Bogdan Romaniuk 
Dariusz Sobieraj 
Andrzej Szlęzak 
Adam Śnieżek 
Jan Tarapata 
Mieczysław Tołpa 
Wojciech Zając 
 
Radna Danuta Stępień i radny Jan Tomański nie złożyli ślubowania ze względu na 
nieobecność na I sesji Sejmiku. 
 
Przewodniczący Senior przywitał licznie zgromadzonych gości.  
 
Podkreślił, że inauguracja Sejmiku VI kadencji ma miejsce w roku 100. lecia 
niepodległości Rzeczypospolitej, w okresie kulminacji obchodów tego wspaniałego 
jubileuszu. Historia odzyskania niepodległości Ojczyzny, budowy jej państwowości, 
ofiarnych postaw Polaków walczących o wolność jest dla nas źródłem inspiracji i 
motywuje do działania w służbie społecznej oraz pozostaje wielkim zobowiązaniem. 
Wyraził nadzieję, że mimo wszystkich dzielących radnych różnic wspólnych wysiłkiem 
swoich pożytków zapomniawszy będą pracować razem nad wykorzystaniem ogromnych 
szans przyspieszonego rozwoju województwa w najbliższych latach. Radny wyraził 
nadzieję, że Sejmikowi VI kadencji nie zabraknie energii. 
 
Następnie radni pod przewodnictwem Przewodniczącego – Senior odmówili Modlitwę 
Księdza Piotra Skargi a po niej Senior otworzył I sesję nowo wybranego Sejmiku.  
Stwierdził, iż na sali jest wymagane quorum, wobec czego Sejmik może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały.  
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie zwołania pierwszej sesji 
wraz z proponowanym porządkiem zostało doręczone radnym. 
 
Stanowi ono załącznik nr 3 do protokołu.  
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Przewodniczący Senior poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego o wprowadzenie do porządku obrad następujących 
punktów: 

 
1. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego, 
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego, 
3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa 

Podkarpackiego, 
4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego, 
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, 

Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 

Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
9. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 

Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
10. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, 

Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
11. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z 

Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
12. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji 

Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

13. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

14. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

15. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

16. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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Prowadzący obrady poinformował, że będzie poddawał kolejno pod głosowanie 
wprowadzenie każdego proponowanego przez Zarząd  punktu porządku obrad sesji, 
 
Po poddaniu pod głosowanie wprowadzenia projektu uchwały w  sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego radny ogłosił, że radni 
głosowali za wnioskiem jednomyślnie (29 głosami za). 
 
Radni zwrócili uwagę, że na liście radnych wyświetlanej po przeprowadzeniu głosowania 
radnych nie ma ujętego radnego Dariusza Sobieraja. 
Prowadzący obrady – radny Adama Śnieżek poinformował, że powyższy błąd zostanie 
usunięty. 
Po usunięciu błędu poddał ponownie pod głosowanie wniosek o wprowadzenia projektu 
uchwały w  sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego i po jego przeprowadzeniu prowadzący obrady ogłosił, że  za 
wnioskiem głosowało 29 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.   
 
Radna Maria Kurowska poinformowała, że ona głosowała za wnioskiem o 
wprowadzenie do porządku obrad natomiast na tablicy wyświetlono głos jako nieoddany.  
 
Prowadzący poinformował, że do protokołu należy zapisać, że wolą radnych  Sobieraja i 
Kurowskiej było głosowanie za wprowadzeniem niniejszego projektu uchwały do 
porządku obrad sesji. 
 
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie kolejne wnioski. 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka 
Województwa” radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków 
Województwa” radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu 
Województwa” radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego” radni głosowali 
jednomyślnie (29 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego” radni głosowali jednomyślnie 
(29 głosami za). 



5 
 

 

 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego” głosowało 
29 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego” radni głosowali 
jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego” radni 
głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego” 
radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego” radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego  
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego” radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego  
Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego” radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego  
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego” radni głosowali jednomyślnie (29 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego” radni 
głosowali jednomyślnie (29 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem punktu – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego  
Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego” radni głosowali 
jednomyślnie (30 głosami za). 
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Po przeprowadzeniu głosowań radny Adam Śnieżek odczytał porządek obrad ze 
zmianami: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa 

Podkarpackiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, 

Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 

Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 

Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, 

Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z 

Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji 

Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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Przewodniczący Senior poinformował, że przystępuje do realizacji punktu: 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Prowadzący obrady przypomniał, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie 
województwa  Sejmik wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w 
głosowaniu tajnym.  
 
Dla przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Sejmiku V kadencji radni 
przystąpili do wyboru komisji skrutacyjnej.  
Przewodniczący – Senior zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 5 osób, 
jednocześnie przypominając, iż udział w pracach komisji koliduje z zamiarem 
kandydowania na stanowisko, na które przeprowadzane jest przez tę komisję 
głosowanie.  
 
Radny Piotr Pilch (PiS) zaproponował radnego Wojciecha Zająca, Jacka Magdonia i 
Jana Dziubińskiego. 
Jako kolejnych kandydatów zgłoszono radnych: Antoniego Pikula (Koalicja 
Obywatelska) i Andrzeja Nepelskiego (PSL). 
 
Wszyscy radni zgłoszeni do składu Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 
 
Następnie Przewodniczący – Senior zarządził przegłosowanie składu komisji 
skrutacyjnej.  
Radni głosowali następująco: 29 głosów za, brak głosów sprzeciwu, 2 głosy 
wstrzymujące się.  
 
Po przeprowadzeniu głosowania składu Komisji Skrutacyjnej, komisja ukonstytuowała 
się.  
 
Prowadzący obrady zwrócił się do radnych o zgłoszenie utworzonych klubów radnych.  
 
Radny Piotr Pilch poinformował o utworzonym Klubie Radnych – Prawo i 
Sprawiedliwość. Poinformował, że klub liczy 25 osób i on jest jego przewodniczącym, 
zastępcą- radny Bogdan Romaniuk, natomiast sekretarzem – radny Karol  Ożóg a 
skarbnikiem – radny Jacek Magdoń. 
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Jako Przewodniczącego Klubu Radnych „Koalicja Obywatelska” podano radnego Piotra 
Tomańskiego. – klub w składzie 5 radnych. 
 
Natomiast jako Przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego 
podano radnego  Andrzeja Nepelskiego – klub w składzie 3 osób. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Andrzej Nepelski  przedstawił 
zasady i tryb wyboru Przewodniczącego VI kadencji. 
 
Następnie Przewodniczący Senior zaproponował przegłosowanie zasad i trybu 
dotyczących wyboru Przewodniczącego Sejmiku. 
 
Radni głosowali jednomyślnie 31 głosami za.  
Zasady i tryb wyboru Przewodniczącego Sejmiku stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Następnie rozpoczęto zgłaszanie kandydatur  na Przewodniczącego Sejmiku. 
 
Radny Piotr Pilch w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego Jerzego 
Borcza  na  Przewodniczącego Sejmiku. Przypomniał zebranym, że był on radnym 
Województwa Podkarpackiego I, III, IV i V kadencji. W V kadencji penił funkcję 
Przewodniczącego Sejmiku. Pan Jerzy Borcz jest matematykiem, nauczycielem 
akademickim dyrektorem terenowego Oddziału KOWR, w latach 1997 -2001 był 
Senatorem RP oraz członkiem Komisji Nauki i Edukacji.   Poinformował, że w młodości 
był on działaczem opozycyjnym, szefem Regionu Działania Konfederacji Polski 
Niepodległej. Jest znanym działaczem społecznym, m.in. był prezesem Okręgowego 
Związku Szachowego. 
  
Radny Jerzy Borcz  wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Wobec braku innych zgłoszeń na Przewodniczącego sejmiku Przewodniczący Senior 
zamknął listę kandydatów i zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do 
głosowania.  
 
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej odczytał protokół komisji – który wraz z kartami do głosowania stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego  został radny Jerzy Borcz. 
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Przewodniczący Senior odczytał uchwałę  w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Sejmiku.  
 
Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego VI kadencji stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Senior złożył gratulacje radnemu Jerzemu Borczowi w związku z 
wyborem na funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego i zwrócił 
się z prośba o dalsze prowadzenie obrad Sejmiku. 
 
Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz zajął miejsce przy stole prezydialnym, 
podziękował za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie mu funkcji Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Vi kadencji. Stwierdził, że będzie mu trudno 
dorównać swoim poprzednikom ale będzie starał się to czynić swoją pracą na rzecz 
Samorządu Województwa. Wspólnie z Marszałkiem Województwa poprzedniej kadencji- 
Władysławem Ortylem wręczył Przewodniczącemu Sejmiku V kadencji – Jerzemu 
Cyprysiowi pamiątkową replikę Dzwonu Niepodległości.  
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad sesji.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz zaproponował by dla wyboru  
Wiceprzewodniczących Sejmiku powołana została komisja skrutacyjna w tym samym 
składzie, jak przy wyborze Przewodniczącego. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Wszyscy 
kandydaci do komisji również wyrazili zgodę. 
 
Po ukonstytuowaniu się Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  przedstawił radnym 
zasady i tryb głosowania na  Wiceprzewodniczących Sejmiku – jak w załączniku nr 7 do 
protokołu. 
W związku z brakiem uwag do ww. zasad Przewodniczący Sejmiku poddał je pod 
głosowanie  które w drodze głosowania Sejmik przyjął jednomyślnie (31 głosami „za”.)  
 
Przewodniczący Sejmiku zaznaczył aby wpisać w protokole obrad sesji uwagę, że radny  
Karol Ożóg i on głosowali za przyjęciem ww. zasad.  
 
Następnie radny Piotr Pilch zgłosił kandydatury radnych Jerzego Cyprysia,  Czesława 
Łączaka i Teresy Pamuła na funkcje Wiceprzewodniczących Sejmiku. 
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 Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej poinformował, że radni Jerzy Cypryś, Czesław Łączak i Teresa Pamuła 
zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Sejmiku VI kadencji. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 8  do 
niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący odczytał uchwałę  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku.  
 
Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego V kadencji stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz pogratulował nowo wybranym 
Wiceprzewodniczącym i poprosił ich o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.   
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że Sejmik Województwa wybiera Marszałka 
Województwa zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku,  
w głosowaniu tajnym. 
 
Zaproponował, by powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybór 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
Uprzedził, iż istnieje kolizja pomiędzy udziałem w składzie komisji skrutacyjnej a 
kandydowaniem na poszczególne funkcje, wobec tego radni, którzy przewidują 
kandydowanie na Marszałka nie powinni wchodzić w skład komisji skrutacyjnej w tym 
głosowaniu.  
  
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. 
 
Następnie Komisja ukonstytuowała się, a następnie przedstawiła radnym zasady i tryb 
głosowania na Marszałka Województwa Podkarpackiego – jak w załączniku nr 10 do 
protokołu. 
 
Zasady te Sejmik przyjął w drodze głosowania – jednomyślnie ( 30 głosów „za”). 
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Radny Piotr Pilch w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego 
Władysława Ortyla. Radny podkreślił, że jest to najlepsza kandydatura ponieważ pana 
Władysław Ortyl jest człowiekiem niekwestionowanego sukcesu. Poinformował, że 
posiada on wyksztalcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Rzeszowską, swoją 
pracę zawodowa rozpoczął w WSK w Mielcu jako specjalista – konstruktor. Tam też 
rozpoczął swoją aktywną działalność związkową w NSZZ „Solidarność”. Po raz pierwszy 
został radnym Województwa Podkarpackiego w 1998 roku, pełnił wtedy również funkcję 
Wicemarszałka Województwa. W 2005 roku został wybrany do Senatu RP, w latach 
2005 -2007 był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, od 2013 
roku pełnił funkcję  Marszałka Województwa Podkarpackiego. Od 2015 roku jest 
członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w 2016 roku został 
członkiem Komitetu Regionów przy Komisji Europejskiej. Przez lata działalności na 
forum publicznym pokazał, że ma wszelkie predyspozycje aby pełnić funkcję Marszałka 
Województwa, jest osobą kompetentną i nie boi się podejmować trudnych decyzji, nie 
ulega presji, myśli strategicznie. Za swoją pracę został uhonorowany przez Prezydenta 
RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent powołał go również w 
skład Kapituły tego odznaczenia. Jest laureatem prestiżowej nagrody samorządowej im. 
Grzegorza Pałki. Prywatnie jest przykładnym mężem, ojcem i dziadkiem.  
 
Radny Władysław Ortyl wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. Radny poinformował, że w przypadku wybrania go przez 
Sejmik na funkcję Marszałka chce zapowiedzieć kontynuację stylu pracy, jaki miał 
miejsce podczas ubiegłej V kadencji i części IV kadencji. Podkreślił, że PiS szło do 
wyborów z określonym programem i planem, zgłoszone, planowane i proponowane 
inwestycje i działania zamierza realizować. Zaznaczył, że jego zdaniem dotychczasowe 
działania spowodowały nową jakość rozwoju gospodarczego województwa a skutki tych 
działań będą jeszcze bardziej widoczne w przyszłości. Obecny Sejmik rozpoczyna się w 
ważnym momencie 100 – lecia odzyskania niepodległości, jest to również ważny 
moment w związku z rozpoczynającą się nową perspektywą i jej planowaniem. To co 
wiążę się z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej jest na tyle istotne, że 
będzie w nowych uwarunkowaniach. Dzisiaj województwo jest na bardzo dobrej pozycji 
jeśli chodzi o wykorzystanie środków z RPO i ten trend należy podtrzymać nie może to 
dawać samozadowolenia ponieważ nad tymi wynikami nadal pracować. Weryfikacja 
strategii, której należy dokonać wiąże się z dokumentem rządowym tj. strategią 
odpowiedzialnego rozwoju oraz nową perspektywą. Strategia wymaga wielu konsultacji, 
spotkań i debat środowiskowych, współpracy z samorządami lokalnymi i instytucjami. 
Należy być skierowanym na zrównoważony rozwój. Istotnym elementem jest kwestia 
uruchomienia pilotażu  związanego z dedykowaniem wsparcia dla małych i średnich 
przedsiębiorstw na terenie bieszczadzkim, gdzie obowiązuje program rozwoju 
Bieszczad. Ważnym elementem jest także pilotaż związany z przydomowymi 
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oczyszczalniami na tym terenie, środki te nie są znaczące ale Komisja Europejska 
zgodziła się na to i jeśli się to sprawdzi to środki takie można będzie umieścić w nowej 
perspektywie finansowej. Należy pamiętać o tym, że wszystkie działania na terenie 
województwa należy podzielić na te, które będzie wdrażał rząd oraz te podejmowane 
przez samorząd. W obecnej sytuacji politycznej nie będzie problemu ze współpraca  ze  
stroną rządową. Radny zadeklarował bardzo dobrą współpracę z samorządami 
powiatowymi i gminnymi. Obszary, które wymagają aktywizacji to ochrona zdrowia, 
środowisko, sprawy społeczne, związane z kulturą, dziedzictwem kulturowym, nauką i 
promocją. Kończąc swoje wystąpienie pan Władysław Ortyl zwrócił się z prośbą o 
oddanie głosu na jego kandydaturę.  
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej – radny Andrzej Nepelski odczytał jej protokół, zgodnie z którym radny 
Władysław Ortyl został wybrany Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku złożył gratulacje panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi a 
następnie odczytał treść uchwały. 
 
Uchwała Nr I/3/18 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego                    
V kadencji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Pan Marszałek Władysław Ortyl podziękował za wynik głosowania, który jak zaznaczył 
jest dla niego zobowiązaniem aby sprawy Podkarpacia i deklaracje wyborcze były 
realizowane. Jest to ważny i historyczny moment 100 –lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę, po raz pierwszy 5 – letniej kadencji Sejmiku, rozpoczynają się prace nad 
strategią, prace przygotowawcze do wydatkowania środków w nowej perspektywie 
finansowej, która jest trudna i wymaga dużej czynności i pracy samorządu, która służy 
Województwu Podkarpackiemu i jego mieszkańcom. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wicemarszałków Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, iż Wicemarszałków wybiera się spośród dowolnej  
liczby kandydatów  na wniosek Marszałka,  za zgodą tych kandydatów wyrażoną na 
piśmie lub ustnie do protokołu. 
 



13 
 

 

Kandydatem na Wicemarszałka  Województwa może być radny lub osoba spoza składu 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Wicemarszałków  Województwa wybiera się zgodnie z  art. 32  ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie województwa zwykłą większością głosów,                     
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym; 
 
Podobnie, jak w poprzednich głosowaniach Przewodniczący Sejmiku zaproponował, by 
wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie, w którym 
przeprowadzano wybory Marszałka Województwa. 
 
Członkowie komisji wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Przewodniczący komisji 
przedstawił zasady i tryb głosowania, które następnie zostały przyjęte jednogłośnie (29 
głosami za) 
 
Zasady i tryb głosowania stanowią załącznik nr 13  do protokołu. 
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego zgłosił następujące kandydatury na dwóch 
Wicemarszałków Województwa:  
 
Radny Piotr Pilch – urodził się i mieszka w Przemyślu, z zawodu jest nauczycielem, 
ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku geografia. Ukończył 
studia podyplomowe z zakresu zarządzanie oświatą, edukacją oraz bezpieczeństwem. 
Był członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego poprzedniej kadencji, 
Wicewojewoda Podkarpackim oraz dyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie. W latach 80. był działaczem opozycji niepodległościowej, 
drużynowym harcerskim „Czarnej 13” w Przemyślu. Był wieloletnim działaczem 
„Solidarności” szczebla miejskiego, regionalnego, przewodniczącym sekcji regionalnej w 
Przemyślu i członkiem krajowych władz  sekcji krajowej „Oświaty i wychowania 
Solidarność”. Obecnie jest członkiem Rady Duszpasterskiej i Społecznej Archidiecezji 
Przemyskiej. W ostatnich wyborach samorządowych osiągnął bardzo dobry wynik w 
swoim okręgu – prawie 19 tysięcy głosów.  
 
Radna Ewa Draus – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego V kadencji, po raz trzeci uzyskała mandat radnej 
Województwa Podkarpackiego, co daje z sumienną pracą w Sejmiku dobrą 
rekomendację do sprawowania tej funkcji. Pani Ewa Draus posiada wyższe 
wykształcenie z zakresu socjologii i ekonomii, jest absolwentką Wydziału Nauk 
Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Nauk Społecznych i 
Ekonomicznych przy Instytucie Katolickim w Paryżu. We Francji również ukończyła 
Wyższą Szkołę Handlową w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami 
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międzynarodowymi. Jej kariera zawodowa związana jest z administracją publiczną oraz 
pracą dydaktyczną na uczelniach. Jest wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, doświadczenie w zakresie administracji publicznej 
zdobywała pełniąc funkcję dyrektora WUP, Wojewody Podkarpackiego. Od 2010 roku 
jest radną Województwa Podkarpackiego. Wieloletnie doświadczenie pani Ewy Draus w 
administracji rządowej i samorządowej oraz w działalności dydaktycznej, pedagogicznej 
i naukowej pozwoliło jej na dogłębne poznanie instytucji państwowych. Posiada 
dogłębną znajomość problemów Podkarpacia wraz z oceną ich uwarunkowań. Aktywna 
działalność polityczna predystynuje ją do pełnienia stanowiska Wicemarszałka 
Województwa.    
 
Kandydaci zgłoszeni przez Marszałka Województwa wyrazili zgodę na kandydowanie na 
funkcje Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego. 
 
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej – Andrzej Nepelski odczytał protokół. 
  
Oboje kandydaci zostali Wicemarszałkami Województwa Podkarpackiego. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty głosowania tajnego stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu.  
 
Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały. Złożył gratulacje nowo wybranym 
wicemarszałkom. 
 
Uchwała Nr I/4/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie wyboru  
Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego V kadencji stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
Wicemarszałek Piotr Pilch podziękował za oddane głosy na  niego i panią Ewę Draus.  
 
Wicemarszałek Ewa Draus podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem, poinformowała, 
że dołoży wszelkich starań aby sprostać zobowiązaniom.  
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie  wyboru  
Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
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Przewodniczący Sejmiku przypomniał, iż członków Zarządu  wybiera się spośród 
dowolnej  liczby kandydatów  na wniosek Marszałka,  za zgodą tych kandydatów 
wyrażoną na piśmie lub ustnie do protokołu. 
 
Kandydatem na członka Zarządu  Województwa może być radny lub osoba spoza 
składu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Członków Zarządu Województwa wybiera się zgodnie z  art. 32  ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie województwa zwykłą większością głosów,                     
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku , w głosowaniu tajnym; 
 
Podobnie, jak w poprzednich głosowaniach Przewodniczący Sejmiku zaproponował by 
wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie, w którym 
przeprowadzano wybory Marszałka Województwa. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Przewodniczący komisji 
przedstawił zasady i tryb głosowania, które następnie  zostały przyjęte jednogłośnie (29 
głosami za). 
Stanowią one załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego zgłosił następujące kandydatury na dwóch 
członków Zarządu Województwa: 
 
Radna Maria Kurowska urodziła się w Brzostku w Powiecie Dębickim. Obecnie 
mieszka w Dąbrówce koło Jasła. Jest absolwentką Akademii ekonomicznej w Krakowie. 
Swoje życie zawodowe związała ze szkolnictwem, będąc nauczycielką matematyki a 
następnie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lipnicy Dolnej. Jest mocno zaangażowana 
w życie lokalnej społeczności, wielokrotnie pełniła funkcje publiczne. Była radną i 
Przewodniczącą Rady Gminy Brzyska dwóch kadencji, radną i Przewodniczącą Rady 
Powiatu w Jaśle dwóch kadencji, Burmistrzem Miasta Jasła w latach 2006 -2010, w 
poprzedniej kadencji pełniła funkcję Wicemarszałka Województwa.  
 
Radny Stanisław Kruczek - w poprzedniej kadencji członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego odpowiedzialny m.in. za służbę zdrowia w województwie, absolwent 
Politechniki Rzeszowskiej Instytutu Łączności. Zakładał Okręgową Spółdzielnię 
Telefoniczną w Tyczynie. Jest członkiem Akcji Katolickiej i Rady Społecznej 
Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy obywatelskie na 
terenie Podkarpacia. Działalność publiczną zaczynał w 1990 roku kandydując do Rady 
Gminy Błażowa – został Przewodniczącym Rady Gminy. W 2006 r. został radnym 
powiaty rzeszowskiego, kierował praca komisji ds. gospodarczych i transportu.  
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Kandydaci na Członków Zarządu Województwa wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej odczytał protokół głosowania, zgodnie z którym radna Maria Kurowska 
uzyskał i radny Stanisław Kruczek zostali Członkami Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania tajnego stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały. 
 
Uchwała Nr I/5/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie  wyboru   członków 
Zarządu Województwa Podkarpackiego VI kadencji stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
Pani Maria Kurowska podziękowała Marszałkowi za wysunięcie jej kandydatury oraz 
Sejmikowi za wybranie jej na członka Zarządu Województwa.  
 
Pan Stanisław Kruczek również podziękował za wysunięcie jego kandydatury na 
członka Zarządu Województwa oraz wyborcom za oddane na niego głosy w wyborach 
samorządowych.  
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zgodnie z art. 23 ust 3a. ustawy o 
samorządzie województwa niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze 
Zarządu Województwa Klub przekazuje Przewodniczącemu Sejmiku oświadczenie o 
udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa. Informacja o 
oświadczeniu klubu, oraz o zmianie oświadczenia są podawane do publicznej 
wiadomości. 
Poinformował, że ogłosi przerwę celem przygotowania oświadczeń, o których była 
mowa powyżej.  
 
O godzinie 13.20 zarządził pół godziny przerwy w obradach sesji. 
Po przerwie o godzinie 13.55 wznowiono obrady. 
 
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się do klubów radnych o złożenie oświadczenia o 
udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa zgodnie z 
zapisem art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa. 
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce wpłynęło oświadczenie Klubu 
Radnych PSL o nie wyrażeniu poparcia dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Oświadczenie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o nie wyrażeniu poparcia dla 
Zarządu Województwa Podkarpackiego stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Radny Bogdan Romaniuk złożył oświadczenie Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości o wyrażeniu poparcia dla Zarządu Województwa Podkarpackiego 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Radny Bogdan Romaniuk podziękował za współpracę Marszałkowi Władysławowi 
Ortylowi, podkreślając, że była to bardzo dobra współpraca. Nowemu Zarządowi 
gratulował wyboru i życzył owocnej pracy.  
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o 
samorządzie województwa przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny największego 
klubu radnych, który złożył oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi 
województwa. W wypadku gdy dwa lub więcej klubów radnych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, składają się z równej liczby radnych, przewodniczącym może zostać 
radny każdego z takich klubów. 
Zgodnie z zapisami Statutu Województwa Podkarpackiego Sejmik wybiera 
przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji w łącznej liczbie 7, w tym 
zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji. W skład komisji wchodzą radni, w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku oraz radnych będących członkami 
Zarządu.  

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza komisji. 

Radny Antoni Pikul w imieniu Klubu Radnych KO zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja 
Szlęzaka na funkcję Przewodniczącego Komisji. 
Z powodu nieobecności radnego złożył pisemne oświadczenie w tej kwestii. 
 
Oświadczenie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS złożył wniosek o 5 minut 
przerwy. 



18 
 

 

 
Przewodniczący Sejmiku zaproponował 15 minut przerwy. 
Ogłosił przerwę do godziny 14.15. 
 
Po przerwie Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady sesji i przeprowadzenie  
głosowania kandydatury radnego Andrzeja Szlęzaka na funkcję Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Stefan Bieszczad pytał czy w związku ze zgłoszeniem kandydatury radnego 
Andrzeja Szlęzaka na Przewodniczącego Komisji,  jest on obecny na sali obrad, bo jeśli 
go nie ma to być może dyskwalifikuje go to do kandydowania na tę funkcję. Stwierdził, 
że w związku z tym bezprzedmiotowe byłoby kontynuowanie dalszych prac nad tym 
punktem. 
 
Radny Bogdan Romaniuk pytał czy jest to moment na zgłaszanie 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza komisji. 
 
Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że nie jest to ten moment. Poinformował, że było 
zgłoszenie na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego komisji i zgoda kandydata 
więc głosowanie na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej musi być 
przeprowadzone. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie jego kandydaturę i ogłosił , że za głosowało 6 
radnych, przeciw było 22 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Radna Kamila Piech poinformowała, że omyłkowo nacisnęła przycisk - za a chciała 
zagłosować przeciw. 
 
Radny Adam Drozd poinformował, że również omyłkowo nacisnął przycisk za a był 
przeciw. 
 
W związku z powyższym wynik głosowania był: 4 za, 24 przeciw, bez głosów sprzeciwu. 
 
W związku z wynikiem głosowania jak powyżej Przewodniczący komisji nie został 
wybrany  i Przewodniczący Sejmiku zwrócił się do radnych Klubu Radnych Koalicji 
Obywatelskiej czy zgłoszą teraz innego kandydata na Przewodniczącego komisji po 
zastanowieniu się czy też na kolejną sesję Sejmiku. 
 
Radny Antoni Pikul zwrócił się z prośbą o przesunięcie punktu na kolejną sesję 
Sejmiku. 
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W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych realizacja niniejszego punktu 
została przesunięta ma kolejną sesję Sejmiku.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że do składu Komisji Głównej wchodzi 
Przewodniczący Sejmiku, Wiceprzewodniczący Sejmiku i przewodniczący klubów 
radnych.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z nieobecnością radnego Piotra 
Tomańskiego na następnej sesji zostanie on włączony do składu komisji w związku z 
pełnieniem funkcji Przewodniczącego Klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.  

 
W związku z powyższym uchwała przedstawia się następująco: 

 
1. Jerzy Borcz   - Przewodniczący Komisji Głównej, 
2. Teresa Pamuła    - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
3. Jerzy Cypryś   - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
4. Czesław Łączak  - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
5. Piotr Pilch   - Przewodniczący Klubu Radnych PiS, 
6. Jan Tarapata  - Przewodniczący Klubu Radnych PSL. 
 
 
Radny Bogdan Romaniuk pytał czy skład Komisji Głównej jest określony statutem 
ponieważ ma prośbę ze strony Marszałka aby włączyć go do składu tejże komisji. 
 
Radca Prawny – Wiesław Durda wyjaśnił, że § 48 ust.1 pkt 9 statutu mówi, że jest to 
katalog zamknięty  i do składu Komisji Głównej wchodzi Przewodniczący Sejmiku, 
Wiceprzewodniczący Sejmiku i przewodniczący klubów radnych.  

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie skład Komisji 
Głównej. 
Za podjęciem uchwały Nr I/6/18 radni głosowali jednomyślnie(27 głosami za). 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 
Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na 
Przewodniczącego Komisji. 
 
Radny Bogdan Romaniuk pytał czy od razu zgłaszać ma  również członków komisji 
czy tylko kandydata na Przewodniczącego komisji. 
 
Sejmiku wyjaśnił, że teraz będzie wybierany Przewodniczący komisji. 
  
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego 
Mieczysława Tołpy na przewodniczącego komisji.  
 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
  
Następnie radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 
 

1. Jerzy Borcz   
2. Jerzy Cypryś   
3. Czesław Łączak  
4. Władysław Ortyl  
5. Teresa Pamuła . 

 
Radny Antoni Pikul zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Szlęzaka do składu komisji. 
 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład Komisji Budżetu Mienia i Finansów. 

 
Za podjęciem uchwały Nr I/7/18 radni głosowali jednomyślnie(27 głosami za). 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu 
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Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnej 
Kamili Piech na przewodniczącą komisji.  
 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
  
Następnie radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 
 

1. Ewa Draus   
2. Maria Fajger   
3. Stanisław Kruczek  
4. Maria Kurowska  
5. Teresa Pamuła  
6. Adam Śnieżek  

 
Radny Jan Tarapata zwrócił uwagę, że są jeszcze inni kandydaci zgłoszeni do składu 
komisji w formie pisemnej tj. zgłoszenie jego osoby.  
 
Radny Antoni Pikul zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Fereta i Antoniego Pikula.
  
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.  
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład komisji. 

 
Za podjęciem uchwały Nr I/8/18 radni głosowali jednomyślnie(27 głosami za). 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu 
 



22 
 

 

Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego 
Stefana Bieszczada na przewodniczącego komisji.  
 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
  
Następnie radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 
 

1. Wojciech Zając   
2. Jan Dziubiński   
3. Adam Drozd    
4. Dorota Łukaszyk   
5. Karol Ożóg    
6. Kamila Piech    
7. Bogdan Romaniuk   

 
Radny Krzysztof Feret w imieniu Klubu Radnych Koalicja Obywatelska zgłosił 
kandydatury Antoniego Pikula i Krzysztofa Fereta. 
 
Radny Jan Tarapata w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił swoją kandydaturę.  
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.  
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład komisji. 

 
Za podjęciem uchwały Nr I/9/18 radni głosowali jednomyślnie(27 głosami za). 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu 
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Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnej 
Anny Huk na przewodniczącą komisji.  
 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
  
Następnie radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 
 

1. Jacek Magdoń   
2. Maria Napieracz   
3. Piotr Pilch    
4. Bogdan Romaniuk   

 
 
Ponadto w formie pisemnej z Klubu Radnych PSL zgłoszono kandydaturę radnego 
Andrzeja Nepelskiego na członka komisji. 
 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład komisji. 

 
Za podjęciem uchwały Nr I/10/18 radni głosowali 26 głosami za, bez głosów sprzeciwu, 
przy 1 głosie wstrzymującym się.  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu 
 
Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z 
Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego 
Karola Ożoga na przewodniczącego komisji.  
 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
  
Następnie radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 
 

1. Stefan Bieszczad  
2. Jerzy Cypryś   
3. Jan Dziubiński  
4. Jacek Kotula   
5. Mariusz Król   
6. Wojciech Zając  

 
Radny Antoni Pikul zgłosił kandydaturę Krzysztofa Fereta na członka Komisji. 
 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład komisji. 

 
Za podjęciem uchwały Nr I/11/18 radni głosowali jednomyślnie(27 głosami za). 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu 
 
Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Radny Piotr Pilch zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Romaniuka na 
Przewodniczącego Komisji. 
 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Następnie radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 
 

1. Adam Drozd   
2. Ewa Draus   
3. Stanisław Kruczek  
4. Dorota Łukaszyk  
5. Jacek Magdoń  
6. Władysław Ortyl  
7. Dariusz Sobieraj  

 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład komisji. 

 
Za podjęciem uchwały Nr I/12/18 radni głosowali 26 głosami za, bez głosów sprzeciwu, 
przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu 
 
Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
 
 



26 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnej 
Doroty Łukaszyk na przewodniczącą komisji.  
 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
  
Następnie radny Jan Tarapata zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Sobieraja. 
 
 Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 
 

1. Jacek Kotula   
2. Stanisław Kruczek  
3. Maria Napieracz  
4. Adam Śnieżek  

 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład komisji. 

Za podjęciem uchwały Nr I/13/18 radni głosowali 26 głosami za, bez głosów sprzeciwu, 
przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu 
 
Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego 
Mariusza Króla na przewodniczącego komisji.  
 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
  
Następnie radny Jan Tarapata zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Nepelskiego do 
składu komisji. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 
 
1. Jerzy Borcz   
2. Maria Fajger   
3. Maria Kurowska  
4. Karol Ożóg   
5. Teresa Pamuła 
6. Piotr Pilch 
   
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład komisji. 

Za podjęciem uchwały Nr I/14/18 radni głosowali 26 głosami za, bez głosów sprzeciwu, 
przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu 
 
Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że do składu komisji wchodzą radni w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów. Członkostwa w komisji nie można łączyć z funkcjami 
marszałka województwa, przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku 
województwa podkarpackiego oraz radnych będących członkami zarządu województwa 
podkarpackiego.  
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnej 
Marii Napieracz na przewodniczącą komisji.  
 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
  
Następnie radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 
 
1. Adam Drozd   
2. Jan Dziubiński   
3. Mariusz Król   
4. Kamila Piech   
5. Mieczysław Tołpa  
 
Radny Krzysztof Feret w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił radnego 
Antoniego Pikula jako przedstawiciela Klubu Radnych KO. 
 
Radny Jan Tarapata w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił kandydaturę radnego 
Andrzeja Nepelskiego. 
 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład komisji. 

Za podjęciem uchwały Nr I/15/18 radni głosowali jednomyślnie - 26 głosami za,  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu 
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Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnej 
Marii Fajger na przewodniczącą komisji.  
 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń na Przewodniczącego komisji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
Za głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
  
Następnie radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił następujące 
kandydatury do składu komisji: 

 
1. Stefan Bieszczad  
2. Jerzy Borcz   
3. Czesław Łączak  
4. Jerzy Cypryś   
5. Wojciech Zając   
 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały powołującej 
skład komisji. 

Za podjęciem uchwały Nr I/16/18 radni głosowali jednomyślnie - 27 głosami za,  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu 
 
Po głosowaniu Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę powołującą skład osobowy 
komisji. 
 
Wszystkie zgody wyrażające chęć pracy w poszczególnych komisjach zgłoszone w 
formie pisemnej stanowią załącznik nr 34 do protokołu. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku  - Pan Jerzy Borcz 
zamknął obrady I  sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji .  
 
Sesja zakończyła się o godz. 1540. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
  
Protokołowała 
 
Iwona Kiełbasa 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                               Jerzy Borcz 
   


