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Protokół Nr III/18 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 
 
 
III sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  
17 grudnia 2018 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  
 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:10. 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz otworzył 
obrady III sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji. 

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 protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku powitał licznie zgromadzonych gości, dyrektorów 
departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 
przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego.  
 
Następnie poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek Zarządu Województwa  
o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
 
1) przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury 

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 
2) zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022 

 
oraz autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2018 r. i autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 
2042. 
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Przewodniczący Sejmiku zaproponował  aby projekty uchwał  umieścić  po 
dotychczasowym punkcie  17) porządku obrad sesji. 
Natomiast autopoprawki do projektów uchwał zaproponował umieścić w punktach 
dotyczących przedmiotowych projektów uchwał. 
 
Przewodniczący poinformował również, że wpłynął ponadto wniosek Zarządu o 
wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie określenia dochodów 
gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe. 
  
W związku z brakiem uwag odnośnie  zaproponowanego porządku obrad 
Przewodniczący Sejmiku zarządził głosowanie nad propozycjami wniosków. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia treści 
umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu radni głosowali jednogłośnie (30 głosami za).  
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w 
sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
2022 radni głosowali jednogłośnie 30 głosami za, bez głosów sprzeciwu, przy 1 
głosie wstrzymującym się.  
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. radni głosowali 
jednogłośnie 30 głosami za, bez głosów sprzeciwu, przy 1 głosie wstrzymującym się.  
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 
zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2018 – 2042 radni głosowali jednogłośnie 30 głosami za, bez głosów sprzeciwu, przy 
1 głosie wstrzymującym się.  
 
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad III sesji przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów I i II sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/6/18 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/10/18 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu 
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osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/11/18 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację 
inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy 
miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz „Rozbudowa 
łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła 
Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez 
Województwo Podkarpackie udziałów w Podkarpackim Funduszu Rozwoju 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem ich dobrowolnego 
umorzenia. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 
Województwa Podkarpackiego w Spółce AMTS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

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

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia 
wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, 
Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom 
Polski Wschodniej w Brukseli. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do 
uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 
Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w 
Rzeszowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w 
Tarnobrzegu. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
2022. 

19. Informacja na temat stanu procedury zamknięcia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dzień  
30 września 2018 r. 

20. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 r., 
21. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa 

Podkarpackiego. 
22. Informacja o stanie realizacji projektów przewidzianych do finansowania  

ze środków Banku Światowego w ramach Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. 

23. Informacja na temat stanu prac związanych z planowaną budową zbiornika 
retencyjnego „Kąty-Myscowa”. 

24. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji  
w okresie od 13 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r. 

25. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na I sesji w dniu 19 
listopada 2018 r. 

26. Interpelacje i zapytania radnych. 
27. Wnioski i oświadczenia radnych. 
28. Zamknięcie sesji. 

        
 
Przyjęcie protokołów I i II sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekty protokołów z I i II sesji zostały 
przesłane radnym w wersji elektronicznej. 
 
W związku z brakiem uwag do treści protokołów Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad ich przyjęciem. 
Ogłosił, że radni  głosowali jednomyślnie (26 głosami za) za przyjęciem protokołów. 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Teresa Pamuła oraz radni Adam Drozd i Piotr  Pilch 
zgłosili, że mieli problem techniczny z głosowaniem i głosowali za przyjęciem 
protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, 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.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na 
Przewodniczącego komisji. 

Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej – Piotr Tomański  
poinformował, że reprezentowany przez niego klub spotykał się wielokrotnie i 
dyskutował kto byłby najlepszym kandydatem na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej i niezmiennie wskazuje kandydata, który jest wieloletnim radnym, 
samorządowcem, prezydentem miasta – Andrzeja Szlęzaka. Radny zwrócił się z 
prośbą aby radni podeszli poważnie do głosowania ponieważ Sejmik jest już po 
dwóch głosowaniach i wie, że będą głosować przeciw ich kandydatowi, pod rozwagę 
poddaje art. 30 ustawy przyjętej w styczniu 2018 roku mówiący o tym, że największy 
klub opozycyjny zgłasza kandydata. Radni jego klubu wiedzą, że są rozbieżności i 
można dyskutować o tym czy opozycja powinna go wybrać, czy generalnie oni mogą 
go zgłaszać a opozycja go nie wybiera. Radny poinformował, że jego klub zwróci się 
do Sejmu- Biura Analiz Sejmowych o wykładnię niniejszej kwestii. Ponadto on będąc 
dwie kadencje w Sejmie i wiedząc jak działa Prezes partii Prawa i Sprawiedliwości – 
czyli jeśli ustalił w swojej partii, że klub opozycyjny będzie miał przewodniczącego 
komisji rewizyjnej i zrobił to w styczniu 2018 roku to zrobił to wtedy, kiedy PiS miał w 
Polsce jeden Sejmik a wszystkie inne były w opozycji. W związku z tym podejrzewa, 
że w uzasadnieniu do ustawy jest napisane dlaczego przewodniczący komisji musi 
być z klubu opozycyjnego – po to aby kontrolować, pomagać w niektórych sytuacjach 
Zarządowi. Radny jeszcze raz zwrócił się o przemyślenie decyzji bo wiadomo jakie 
one są, podkreślił, że ich kandydat jest świetnie przygotowany merytorycznie a 
Sejmik potrzebuje Komisji Rewizyjnej. Zwrócił się z prośbą o głosowanie za ich 
kandydatem.  
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że wzywa do przemyślenia największy 
klub opozycyjny ale on w przeciwieństwie do przewodniczącego Klubu Radnych KO 
nie wie jaki będzie wynik głosowania  ponieważ każdy głosuje zgodnie ze swoim 
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sumieniem. Marszałek stwierdził, że cieszy go fakt iż klub zdecydował się wystąpić 
do biura legislacyjnego Sejmu o interpretację zapisów ustawy, należy jednak 
przypomnieć, że Klub Radnych PiS w poprzedniej kadencji proponował aby klub 
opozycyjny wziął w swoje ręce Komisję Rewizyjną i takiej zgody nie było. Nie wie 
dlaczego dzisiaj z uporem i pewną szkodliwą konsekwencją dla pracy Sejmiku w 
Województwie Podkarpackim największy klub opozycyjny po raz trzeci zgłasza 
kandydaturę radnego Andrzeja Szlęzaka. Marszałek stwierdził również, że wielce go 
dziwi iż przewodniczący klubu, który był parlamentarzystą i tworzył prawo teraz nie 
chce go stosować albo interpretuje w sposób dalece nieprecyzyjny.  
Ustawa nie przewiduje desygnowania przedstawiciela największego klubu na szefa 
komisji. Gdyby był zapis, że największy klub opozycyjny desygnuje to nie byłoby 
potrzebne głosowanie i przekomarzanie ze względów merytorycznych a w jego 
odczuciu politycznych. Jest to kompetencja Sejmiku i nie może on mieć narzucone, 
sam dokonuje wyboru zgodnie z oceną wskazanych kandydatów. Nie może mieć 
miejsca kilkukrotne narzucanie tego samego radnego, który już dwa razy został 
odrzucony. Nie można pozbawiać radnych swobody w głosowaniu poprzez 
nakazanie obowiązku głosowania na uporczywie zgłaszanego kandydata. Marszałek 
poinformował, że on kilka razy zgłaszał kandydatury różnych osób i jeśli nie zostały 
one wybrane to nie zgłaszał ich kolejny raz i jest to jego zdaniem cywilizowana 
norma do stosowania zapisu, który tutaj występuje i zapisów w innych przypadkach.  
Cywilizowanego politycznie, uzasadnionego merytorycznie oraz stosowanego ze 
zrozumieniem. W tym przypadku mamy do czynienia ze stosowaniem i naciąganiem 
prawa w sposób nieuprawniony i bez zrozumienia.   
Pan Marszałek podkreślił, że popiera to, że klub zgłosi się o wykładnię zapisu, będzie 
ona szanowana. Jeśli chodzi o zrozumienie jak daleko radny wgłębił się w 
zrozumienie intencji Prezesa Kaczyńskiego  to wydaje się, że tak daleko, że aż 
zabłądził w tym temacie. Mamy do czynienia z totalną opozycją nie tylko w skali 
województwa ale przede wszystkim w skali kraju. On i jego formacja polityczna 
uważają, że opozycja jest potrzebna i powinna być ona upodmiotowiona i mieć 
możliwości inicjatyw legislacyjnych. Pan Marszałek kończąc swoje wystąpienie 
jeszcze raz podkreślił, że nikt nie może narzucić wyboru na przewodniczącego 
komisji, nie może mieć miejsca uporczywe narzucanie kandydata. 
 
Radny Piotr Tomański stwierdził, że Marszałek go nie zrozumiał. Problem jest w 
tym, że Marszałek mówi, że opozycja jest potrzebna ale nie ten kandydat. Radny 
zaznaczył, że jest wielu wspaniałych ludzi w jego klubie ale wybrali człowieka, który 
ma ponad 21 lat doświadczenia w samorządzie. Jest to osoba świetnie 
przygotowana do pełnienia tej funkcji. Radny poinformował, że w Sejmie również 
miała miejsce sytuacja, że PiS powiedział iż wszyscy mogą zostać Marszałkiem  
tylko nie Niesiołowski i Marszałek powinien to pamiętać. Radny poinformował, że 
chodzi o to, że oni opozycje rozumieją w ten sposób, że mogą współpracować w 
wielu sytuacjach ale jeśli prawo pozwala im na zgłaszanie kandydata to prosi aby 
uszanować to, że zgłaszają takiego kandydata, który ich zdaniem będzie najlepiej 
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pełnił tę rolę. Poinformował również, że nie robią niczego ‘pod publiczkę”, chcą 
poważnie traktować mieszkańców i chcą aby Komisja Rewizyjna była prowadzona w 
świetny sposób. Należy mieć świadomość, że w komisji większość radnych będzie z 
PiS, więc Przewodniczący nie przegłosuje swojego pomysłu czy wniosku. Radny 
apelował aby przyjąć ich kandydata. Radny Andrzej Szlęzak jest najlepszym 
kandydatem do tej komisji.  
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że czuje się zobowiązany do 
poinformowania o stanie prawnym obecnej sytuacji. Przytoczył art. 30 ust. 1 ustawy o 
samorządzie województwa, który stwierdza iż  to Sejmik Województwa kontroluje 
działalność Zarządu Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych. W tym celu Sejmik powołuje Komisję Rewizyjną. Niektórzy 
komentatorzy ustaw samorządowych stawiają tezę, że to klub radnych decyduje o ty, 
który radny ma zostać przewodniczącym komisji ale pogląd ten został powszechnie 
skrytykowany przez znakomitych prawników, przede wszystkim ze względu na to, że 
treść przepisów ustawowych zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy mówi, że to Sejmik 
powołuje Komisję Rewizyjną a nie poszczególne kluby. Członkami komisji mogą 
zostać tylko radni, którzy zostali wybrani przez Sejmik w drodze głosowania. W tym 
kierunku poszło również orzecznictwo NSA np. wyroki z 10 stycznia 2012 roku i inne.   
W sytuacji przyjęcia odmiennego poglądu o wiążącym charakterze zgłoszenia 
kandydata na przewodniczącego komisji, uchwała w tym przedmiocie byłaby zbędna. 
Ponadto przyjęcie tego poglądu skutkowałoby faktyczną niemożnością odwołania 
takiej osoby bez zgody klubu, która osobę desygnował. Tezy te nie mają oparcia w 
przepisach prawa. Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że broniąc roli Sejmiku, 
owszem największy klub opozycyjny  ma prawo zgłosić i zgłasza kandydata ale 
decyzję o tym czy osoba zgłoszona zostanie przewodniczącym komisji,  podejmuje 
Sejmik w drodze głosowania.  
 
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się do radnego Andrzeja Szlęzaka czy wyraża 
zgodę na kandydowanie. 
 
Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Wiceprzewodniczący Sejmiku – Czesław Łączak poinformował, że chce się 
upewnić w kwestii czy publikowanie informacji, że Biuro Analiz Sejmowych będzie do 
wykładnią jest dobrym umiejscowieniem odpowiedniego organu do dawania wykładni 
w sprawie, która w materii rozstrzygana jest przez Samorząd Województwa.   
 
Radca Prawny – Wiesław Durda wyjaśnił, że Biuro Analiz Sejmowych jest jednym z 
wielu źródeł, z którego można czerpać informacje na temat wykładni przepisów 
prawa. Przywoływana ustawa powstała w Sejmie, więc to zbliżone do autentycznej 
wykładni, jest to jednak jedno z wielu źródeł interpretacji przepisów prawa.  
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Po wyjaśnieniach złożonych przez Radcę Prawnego, Przewodniczący Sejmiku 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Szlęzaka 
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
 
Za głosowało 6 radnych, 24 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
W związku z powyższym wynikiem głosowania radny nie został wybrany na 
Przewodniczącego komisji. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że bezprzedmiotowe jest dokonywanie 
dalszych wyborów do Komisji Rewizyjnej. 
 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/6/18 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 30 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
Uchwała Nr III/37/18 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/10/18 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr III/38/18 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/11/18 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr III/39/18 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. 
„Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa 
do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi 
ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe 
do drogi krajowej nr 19 – etap I”. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr III/40/18 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo 
Podkarpackie udziałów w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością celem ich dobrowolnego umorzenia. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało  27 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr III/41/18 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa 
Podkarpackiego w Spółce AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
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Za podjęciem uchwały głosowało  27 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr III/42/18 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Po zrealizowaniu powyższego punktu porządku obrad sesji Przewodniczący Sejmiku 
o godzinie 11.45 ogłosił 15 minut przerwy celem odbycia posiedzeń Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Modernizacji Obszarów Wiejskich i 
Ochrony Środowiska, w związku z koniecznością zaopiniowania wprowadzonych do 
porządku obrad autopoprawek do projektów uchwał oraz projektu uchwały w sprawie  
zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 
stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022. 
 
Po przerwie o godzinie 12.12 Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady i przystąpił do 
realizacji porządku obrad sesji. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2018 r. + AUTOPOPRAWKI. 
 
Radny Piotr Tomański zwrócił się z prośbą aby posiedzenia komisji zwoływać z 
wyprzedzeniem. 
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej 
uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało  27 radnych, głosów przeciw nie było, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr III/43/18 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042 + AUTOPOPRAWKI. 
 
Radny Jan Tarapata pytał na ile wprowadzane zmiany wpłyną na kształt budżetu. 
 
Marszałek Władysław Ortyl potwierdził, że takie zmiany będą potrzebne i można je 
zrobić w styczniu lub lutym. Zarząd skłania się ku temu aby wszystkie te zmiany 
skonsumować w styczniu  jako poprawki do budżetu.  
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Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie 
projekt niniejszej uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało  28 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr III/44/18 stanowi nr 11 załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia 
wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, 
Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom 
Polski Wschodniej w Brukseli. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało  30 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
Uchwała Nr III/45/18 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z 
Radą Miasta Rzeszowa. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr III/46/18 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 
Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu 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 III/47/18 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
 
Radny Piotr Tomański pytał czego dotyczą zmiany w statucie szpitala.  
 
Członek Zarządu Stanisław Kruczek wyjaśnił, że przyjmowane są teksty jednolite 
statutów placówek.  
 
Radny pytał czy w związku z tym nic się nie zmienia. 
 
Członek Zarządu Stanisław Kruczek potwierdził, że nic nie ulega zmianie. 
 
Następnie w związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr III/48/18 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiemu Szpitalowi 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 III/49/18 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że w imieniu Zarządu przedkłada treść 
umowy w sprawie współprowadzenia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w 
Przemyślu. Współprowadzenie to będzie wspólnie z Ministerstwem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Cieszy fakt, że już kolejna, czwarta instytucja w 
województwie będzie miała większe dofinansowania i prestiż w związku ze 
współprowadzeniem przez ministerstwo. Kwota współprowadzenia to 1 milion 300 
tysięcy złotych, budżet tej instytucji to 4 miliony 200 tysięcy złotych. Zarząd chce  aby 
te dodatkowe środki były przeznaczone na dodatkową działalność i aktywności 
muzeum, które w swojej nazwie ma narodowy charakter.  Cieszy fakt, że muzeum 
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poszerzy ono swój zakres działalności  i będzie bardziej oddziaływać na atrakcje 
turystyczne i dbanie o dziedzictwo. 
 
Przewodniczący Sejmiku pogratulował Zarządowi Województwa sukcesu odnośnie 
zakończenia tej sprawy, a samej instytucji życzył również sukcesów w działalności. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr III/48/18 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022, 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało  28 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr III/51/18 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Informacja na temat stanu procedury zamknięcia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dzień  
30 września 2018 r. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 r., 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Informacja o stanie realizacji projektów przewidzianych do finansowania  
ze środków Banku Światowego w ramach Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Informacja na temat stanu prac związanych z planowaną budową zbiornika 
retencyjnego „Kąty-Myscowa”. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji  
w okresie od 13 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na I sesji w dniu 19 listopada 2018 r. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań. 
 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że zgodnie z art. 23 ust. 8 ustawy o 
samorządzie województwa interpelacje i zapytania składane są do 
przewodniczącego sejmiku w formie pisemnej. Prosił o przestrzeganie wymogu 
formalnego  wynikającego z ww. ustawy i stosowanie pisemnej formy składanych 
dokumentów.  
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Marszałek Władysław Ortyl w imieniu Zarządu Województwa złożył oświadczenie 
dotyczące Roku Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Przypomniał, że przed rokiem 
Sejmik Województwa Podkarpackiego, podobnie jak Sejm RP postanowił ogłosić rok 
2018 rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.  W lutym br. minęła 100. Rocznica 
urodzin tego wspaniałego, oddanego Ojczyźnie kapłana. Wszechstronność zasług 
Arcybiskupa była dla władz województwa determinantą aby dokonać upamiętnienia  
dzieł jego życia. Stąd przez ostatnie 12 miesięcy podjęto wiele inicjatyw naukowych, 
popularnonaukowych, kulturalnych, społecznych, zorganizowano wiele 
przedsięwzięć, w tym również konferencje naukowe, które w Rzeszowie, Przemyślu, 
Jarosławiu przypominały niezwykłą sylwetkę Arcybiskupa oraz jego historyczną rolę 
daleko wykraczającą poza wymiar regionalny Podkarpacia. W dniu 31 stycznia 2018 
roku w Filharmonii podkarpackiej odbył się wspaniały koncert rozpoczynający rok 
poświęcony pamięci niezłomnego pasterza kościoła. Wydarzenie to stanowiło część 
obchodów jubileuszu 100. Rocznicy urodzin Arcybiskupa, uroczystość została 
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zorganizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewodę 
Podkarpackiego. Aktem utrwalającym całoroczne obchody będzie zaprezentowany 
portret księdza Arcybiskupa autorstwa Zbigniewa Sałaja ufundowany przez Zarząd 
Województwa, zostanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego jako stałe 
upamiętnienie dzieł i dokonań duchownego, które na stałe zapisały się na kartach 
historii Podkarpacia i całego kraju. Pan Marszałek podziękował wszystkim za trud i 
zaangażowanie w przygotowanie wydarzeń upamiętniających niezłomnego sługę 
kościoła – Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Pan Marszałek podsumowując 
stwierdził, że postawiony przed rokiem cel udało się osiągnąć. 
Oświadczenie Zarządu stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Radny Piotr Tomański w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej złożył 
zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że przyjmuje te życzenia  za dobrą monetę. 
Życzył zebranym zdrowych radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wspaniałej zabawy sylwestrowej i sukcesów w nadchodzących roku. 
 
Wicemarszałek Województwa - Piotr Pilch w imieniu Klubu Radnych PiS oraz 
Zarządu Województwa życzył radnym spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.  
 
Do życzeń dołączył się również radny Jan Tarapata, który w imieniu  Klubu 
Radnych PSL złożył życzenia spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.  
 
Zamknięcie sesji. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku  - Pan Jerzy Borcz 
zamknął obrady III  sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji .  
 
Sesja zakończyła się o godzinie 12.50 . 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
  
Protokołowała: 
 
Iwona Kiełbasa 
 
                                                                             Przewodniczący Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                               Jerzy Borcz 
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