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Protokół Nr IV/19 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 
 
 
IV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  
28 stycznia 2019 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  
 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:20. 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz otworzył 
obrady IV 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: 
 

 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w związku  
z 20. rocznicą powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego, 

 przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok. 

 wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. 

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że prowadzenie niniejszych punktów nie 
wymaga głosowania ponieważ wpłynęły one w terminie na 7 dni przed terminem sesji 
Sejmiku. 
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Zaproponował aby projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w związku z 20. rocznicą powstania Samorządu 
Województwa Podkarpackiego umieścić po punkcie 3) porządku obrad sesji, 
natomiast projekty uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2019 rok i w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego po 
dotychczasowym punkcie 15) porządku obrad sesji. 
 
Radny Krzysztof Feret zabrał głos w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, 
złożył wniosek o wycofanie punktu 5) porządku obrad sesji tj.- podjęcie uchwały w 
sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, ponieważ kandydat, którego oni chcieliby zaproponować na 
stanowisko Przewodniczącego komisji jest nieobecny na sesji z powodu choroby, 
procedowanie punktu byłoby niepełne i nieskuteczne.  
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że w  związku z tym iż niniejszy punkt 
umieszczony był w porządku obrad z inicjatywy Zarządu Województwa, to  podtrzymują 
wniosek radnego  o wycofanie i nie będzie go w porządku obrad dzisiejszej sesji 
Sejmiku. Pan Marszałek poinformował również, że na sali obrad znajduje się zakupiony 
przez Samorząd Województwa portret JE Ignacego Tokarczuka, w związku z 
upamiętnieniem 100. rocznicy urodzin, Zarząd chce aby w ten sposób dzieło 
Arcybiskupa było jeszcze bardziej docenione. Zarząd ma również zamiar zorganizować 
sympozjum poświęcone pamięci Arcybiskupa  i jego roli w umacnianiu kościoła. 
Autorem obrazu jest profesor  Zbigniew Sałaja, mieszkającego i pracującego w 
Krakowie.   
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wniosek Marszałka o wycofanie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego został przyjęty przez radnych. 
 
  
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad IV sesji przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu III sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 

Podkarpackiego” Panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego  w związku z 20. rocznicą powstania Samorządu 
Województwa Podkarpackiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego roku 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda 
Lisa- Kuli.  
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6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Województwa Podkarpackiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radymno pomocy 
finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sanok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 
2019 r. wraz z autopoprawkami.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 wraz z 
autopoprawkami.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2019 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez 
wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
udziału 45/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 
numer 578 o pow. 0,0342 ha, zabudowana budynkiem handlowo – 
biurowym, położona w Sanoku przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu 
Sanockiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów 
dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2019 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego. 

18. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa 
Podkarpackiego za IV kwartał 2018 r. 

19. Informacja na temat realizacji projektu „Podkarpackie e-biblioteki 
pedagogiczne”. 

20. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w okresie od 3 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r. 

21. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na II sesji w dniu 3 
grudnia 2018 r. oraz III sesji w dniu 17 grudnia 2018 r.  

22. Interpelacje i zapytania radnych. 
23. Wnioski i oświadczenia radnych. 
24. Zamknięcie sesji. 

  
 



4 
 

Przyjęcie protokołu III sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekt protokołu z III sesji został 
przesłany radnym w wersji elektronicznej. 
 
W związku z brakiem uwag do jego treści Przewodniczący zarządził głosowanie nad  
przyjęciem protokołu. 
 
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednomyślnie (30 głosami za). 
 
Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 
Panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi. 

Marszałek Władysław Ortyl w zaprezentowanej laudacji przedstawił osobę pana 
Franciszka Tereszkiewicza, wskazując na wiele jego zasług dla naszej Małej 
Ojczyzny.  

Niniejsza laudacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Po wystąpieniu Marszałka nastąpił akt wręczenia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego” panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi. 

Pan Franciszek Tereszkiewicz Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Krośnie - zabrał głos, na wstępie dziękując za otrzymane 
wyróżnienie. Powiedział dalej, że jest wiele osób, które bardziej od niego zasługują 
za to wyróżnienie. Krótko opowiedział o sobie, wskazując że z Województwem 
Podkarpackim związany jest od urodzenia, bowiem urodził się w Kielnarowej. 
Wspomniał, że pełnił służbę zawodową będąc nauczycielem, a zawód ten ceni 
bardzo. Mówca powiedział, że przyjmuje to wyróżnienie również w imieniu tych 
wszystkich, z którymi było mu dane pracować w Studium Animatorów Kultury, w 
Kolegium Nauczycielskim a później w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. 
Stanisława Pigonia w Krośnie. Wspomniał dalej o tym, że od 1990 roku nastąpiła 
fenomenalna rzecz bowiem doszło do współpracy pomiędzy środowiskiem 
krośnieńskim a Uniwersytetem Jagiellońskim a później Uniwersytetem Rzeszowskim. 
Kiedy powstała Wyższa Szkoła Zawodowa ta współpraca rozszerzyła się o 
Politechnikę Rzeszowską, Akademie Górniczo-Hutniczą, o Uniwersytet Medyczny w 
Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Z tego wynika, że pomysły które 
się tu rodziły zyskiwały aprobatę środowisk spoza naszego województwa. Dalej 
mówca podziękował za jakość kształcenia, naukową rzetelność  
i kulturotwórczą działalność. Wspomniał o tworzeniu podkarpackiej przestrzeni 
edukacyjnej co sprawia, że wiele osób zyskuje wyższe wyksztalcenie, później 
pracując dla dobra tej ziemi. Kończąc swoje wystąpienie Pan Tereszkiewicz życzył 
zebranym dobrego zdrowia i szczęścia oraz śmiałości w podejmowaniu decyzji, które 
będą służyć naszemu województwu i krajowi.   
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Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz - serdecznie pogratulował Kanclerzowi tego 
wyróżnienia, podkreślając, że to wyróżnienie należy mu się w pełni, co zaś tyczy się 
innych osób stwierdził, że kadencja jest długa, ukonstytuowała się nowa  
i z pewnością w dalszej perspektywie będą nadawane kolejne wyróżnienia.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w związku z 20. rocznicą powstania Samorządu Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego rozpoczął od 
słów, że to bardzo ważne stanowisko, jesteśmy bowiem w dwudziestoleciu ważnej 
reformy samorządowej, która zmieniła oblicze naszego kraju. To stanowisko to wyraz 
uznania dla wszystkich tych którzy przez 20 lat funkcjonowania samorządu 
województwa  
o wszystkich dotychczasowych Marszałkach, Członkach Zarządu, Przewodniczących 
Sejmiku i Wiceprzewodniczących. Powiedział, że to jest bardzo dobra sposobność 
na podsumowanie dotychczasowych efektów działania naszego samorządu oraz 
przedstawienia planów na przyszłość, prosząc o przejęcie przedmiotowej uchwały. 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W trakcie glosowania Wicemarszałek Piotr Pilch poinformował, że też głosował „za” 
choć nie przycisnął urządzenia do głosowania do końca by możliwe było 
wyświetlenie tego głosu. W związku z powyższym głos Pana Piotra Pilcha został 
uwzględniony  
w wyniku głosowania.  
 
W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/52/19 została podjęta jednogłośnie  
(29 głosami za) i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego roku 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa - 
Kuli.  
 
Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - podziękował 
Komendantowi panu inspektorowi Markowi Matule za bardzo ważną inicjatywę, 
poprzedni rok na Podkarpaciu był rokiem biskupa Ignacego Tokarczuka, jest 
propozycja od Związku Strzeleckiego „Strzelec” by 2019 r. był rokiem płk Leopolda 
Lisa Kuli. Płk Leopold Lis – Kula był bohaterem narodowym, wzmacniającym 
patriotyzm i bohaterstwo mieszkańców regionu, jego ofiara w służbie ojczyźnie stała 
się chwalebną częścią dziejów regionu i narodu polskiego. To wyróżnienie Pana 
pułkownika związane jest z przypadająca w tym roku setną rocznicą jego śmierci. 
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Jako skałt, strzelec i legionista stał się symbolem ogromnego wysiłku na rzecz 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Marszałek wspomniał o znajdującej się 
przed wejściem na aulę wystawie popularno – naukowej „Młodzi dla Niepodległej”, 
gdzie znajdują się również plansze związane z płk Leopoldem Lisem – Kulą. 
Wspomniał, że planowanych jestt wiele wydarzeń m.in. konferencje, różne imprezy 
poświęcone postaci płk Leopolda Lisa – Kuli.  
 
Radny Krzysztof Feret – powiedział, że uchwała daje pole do organizacji różnych 
imprez i wydarzeń upamiętniających i edukacyjnych w związku z czym radny zapytał 
czy znany jest już kalendarz tych wydarzeń, kiedy będą one organizowane i kto 
będzie je organizował.  
 
Radny Jacek Magdoń – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy poinformował, że 
jak co roku i w tym roku w dniach 6 i 7 marca będą organizowane obchody 100 
rocznicy śmierci płk Leopolda Lisa – Kuli. Obchody pod patronatem Prezydenta RP, 
z udziałem szkół, harcerzy będą przy pomniku płk Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie. 
Radny nadmienił, że ta uroczystość co roku gromadzi młodzież strzelecką z naszego 
województwa jak również z innych województw m.in. z małopolski i z dawnego 
województwa lwowskiego. IPN włączył się w te działania, są przygotowane różnego 
rodzaju pamiątki jest w przygotowaniu niewielka książeczka. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze/odział w Rzeszowie  zorganizuje rajd szlakiem płk 
Leopolda Lisa – Kuli. Radny wskazał, że upamiętnienie płk Lisa – Kuli ma znaczenie 
bowiem upamiętnia również tych ludzi którzy zginęli w konflikcie polsko – ukraińskim 
w latach 1918 - 1919. Ten konflikt zakończył się sojuszem i śmierć płk nie poszła na 
marne.  
 
Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - odpowiadając na 
pytanie radnego, Marszałek wskazał, że ten harmonogram jest tworzony, stworzony 
zostanie cały szerszy harmonogram, wpłynęła propozycja z Komendy Głównej 
Związku Strzeleckiego aby dzwon niepodległości przenieść na Plac Farny i postawić 
koło pomnika płk Lisa Kuli. Marszałek powiedział, że skłaniają się do tego by ten 
dzwon tam był i brzmiał przy wszystkich ważnych uroczystościach państwowych.  
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr IV/53/19 została podjęta jednogłośnie (29 głosami za)  
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Po odbytym głosowaniu Przewodniczący Sejmiku udzielił głosu panu Inspektorowi 
Markowi Matule.  
 
Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” Pan Marek Matuła – podziękował  
w imieniu swoim i wszystkich strzelców, w tym jw. Imieniu ednostki 2021 z Rzeszowa 
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noszącej imię płk Leopolda Lisa Kuli za to ogromne wyróżnienie. Dalej mówca 
nadmienił, że w okresie II RP płk Leopold Lis – Kula był osobą bardzo popularną 
wśród młodzieży, po 30 latach które mijają od 1989 r. wraca do pamięci ogólnej ta 
postać  
a to bardzo ważne. To postać, która kojarzy się zawsze z wielkim patriotyzmem bo to 
co czynił w ciągu swojego krótkiego życia, wielkie umiłowane ojczyzny, której jeszcze 
nie było, ogromna miłość do Polski były tego wyrazem. To był zwykły chłopak, który 
ze swojego niewielkiego żołdu połowę przesyłał rodzinie, miał poczucie humoru, 
kiedy kończył gimnazjum, przyszedł po świadectwo z małym karabinem czym 
wzbudził niepokój. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, gdy ruszał na wojnę miał 17 lat, 
dzisiaj jest to niemożliwe, pewnie dzisiaj wszyscy rzecznicy by zaprotestowali 
mówiąc, że jest to nieletnia osoba. Kończąc wystąpienie powiedział, że uroczystości 
planowane  
w marcu na placu Farnym objęte zostały patronatem honorowym ale i narodowym 
Prezydenta RP. Jeszcze raz pięknie podziękował za to wyróżnienie.  
 
Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz – dodał od siebie, że dla ludzi związanych  
z Konfederacją Polski Niepodległej oraz dawnej „Solidarności” Leopold Lis – Kula 
zawsze był żywy, mimo, że nie można było czcić w sposób oficjalny jego pamięci. 
Przewodniczący powiedział, że jest to ogromna radość, że rok 2019 r. będzie 
obchodzony jako rok naszego bohatera płk Leopolda Lisa– Kuli.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodnicząca Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
pani Maria Fajger - poinformowała, że przedkładany jest projekt zmian do statutu 
Województwa Podkarpackiego. W trakcie prac nad tym dokumentem w uzasadnieniu 
wkradła się omyłka pisarka, mianowicie w akapicie trzecim, który dotyczy aktualizacji 
spisu jednostek samorządu terytorialnego znalazła się informacja, że jedna gmina 
została przyłączona do Województwa Podkarpackiego. Ten fragment dot. gminy 
Szerzyny i radna poprosiła by słowo Podkarpackiego zamienić na słowo 
Małopolskiego.  
 
Radny Krzysztof Feret – zaznaczył, że projekt zmiany statutu zakłada utworzenie 
nowych stałych komisji m.in. Komisji Karpackiej. Radny powiedział, że w jego ocenie 
zadania Komisji Karpackiej z powodzeniem mogłaby realizować już istniejąca 
Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. Radny zapytał jaką wartość 
dodaną ta komisja ma wnieść. 
 
Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - odnosząc się do 
pytania przedmówcy powiedział, że na klubie radnych PIS uznano za celowe by dwie 
nowe komisje powołać. W kontekście działań Rządu RP w zakresie programu 
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Karpackiego zachodzi potrzeba powołania Komisji Karpackiej jako odrębnej 
struktury. Te zadania odbiegają od innych zadań i ta komisja będzie miała się czym 
zająć. Marszałek Pilch podkreślił, że potrzeba by region Karpat się rozwijał w wielu 
płaszczyznach. Stąd też istnieje potrzeba powołania przedmiotowej komisji.  
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowano 26 radnych, nikt nie był przeciw, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr IV/54/19 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radymno pomocy finansowej. 
 
Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - poinformował, że  
o kwotę pomocy w wysokości 200 tys. zł. zwrócił się do Województwa 
Podkarpackiego wójt gminy Radymno, wskazując że ta pomoc przeznaczona będzie 
na remont budynku szkoły, budynku, który użytkowany jest przez Uniwersytet 
Rzeszowski. Nadmienił, że składowane są tam różne wykopaliska archeologiczne i 
te pieniądze mają służyć podniesieniu m.in. jakości pracy kadry tam pracującej.  
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr IV/55/19 została podjęta jednogłośnie (29 głosami za)  
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sanok. 
 
Pani Maria Kurowska Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 
poinformowała, że projekt uchwały dot. pomocy na przebudowę drogi wewnętrznej, 
która prowadzi do miejsca urodzenia Świętego Andrzeja Boboli. Jest to droga bardzo 
wąska i utrudnia przejazd pielgrzymów i turystów. Dotychczasowy układ jest 
niekorzystny. Dodatkowo na bobolówce wybudowany został pomnik czczący 100 - 
tną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Pani Kurowska podkreśliła, że 
trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom gminy, która nie jest w stanie sama 
sfinansować modernizacji tej drogi.  
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr IV/56/19 została podjęta jednogłośnie (29 głosami za)  
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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W tym miejscu tj. o 12:15 Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz zarządził przerwę, 
obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego zostały wznowione o 12:45.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 
wraz z autopoprawkami. 
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl – poinformował, że 
dziś przystępujemy do uchwalenia budżetu na 2019 r. Jest to najważniejsza uchwała, 
jaką podejmuje Sejmik Województwa Podkarpackiego w danym roku. Marszałek 
przypomniał, że Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projektu budżetu i 
WPF na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r. Sposób prowadzenia dalszych prac 
nad tym projektem precyzuje uchwała Sejmiku, o której mówił Przewodniczący 
Sejmiku.  
3 grudnia 2018 r. odbyła się debata budżetowa na której przedstawiony został kształt 
budżetu na 2019 r., pokazane zostały źródła dochodów i wydatków, odbyła się 
szeroka dyskusja nad jego celami i priorytetami nosząca znamiona debaty 
budżetowej. Później Przewodniczący Sejmiku przydzielił poszczególnym komisjom 
sejmikowym zakres zadań wg działów i rozpoczęły się prace poszczególnych komisji 
nad projektem uchwały budżetowej. W dniach od 3 do 12 grudnia trwały prace w 
komisjach. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Dokumenty podlegały badaniu RIO w Rzeszowie, która bez 
uwag odniosła się do tych uchwał. W tym miejscu Marszałek podkreślił, że jest to 
wyjątkowa sytuacja żeby RIO nie wnosiła żadnych uwag do projektów uchwał. 14 
grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego otrzymał zbiorczą opinię 
Komisji Budżetu, Mienia i Finansów wraz z opiniami poszczególnych komisji i 
wnioskami radnych. Po ich analizie Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględnił 
9 z 13 wniosków, wprowadzając autopoprawki do projektu Budżetu i WPF. Zarząd 
przygotował  
i przedłożył Sejmikowi autopoprawki do budżetu i WPF, częściowo wynikające  
z wniosków komisji i radnych. To spowodowało zwiększenie wydatków budżetu o 
161 mln zł. Jest to konsekwencja 17 zadań z zakresu dróg i jednego z zakresu 
kultury, które zostały wprowadzone do WPF, zwiększyły się też dochody o 136 mln 
zł. a tym samym deficyt zwiększył się o 25 mln zł. Marszałek zaznaczył, że ten 
zwiększony deficyt będzie sfinansowany przychodami z pożyczki długoterminowej. 
Projekt budżetu na obecnym etapie ma deficyt na poziomie 73 mln zł.  
i będzie finansowany pożyczką i wolnymi środkami z lat ubiegłych. Zaplanowane 
wydatki bieżące to 636 mln zł. co stanowi 48,5 % wydatków ogółem oraz 675 mln zł. 
stanowią wydatki majątkowe - 51, 5 %. W 2019 r. zaplanowano spłatę kredytów  
i pożyczek oraz wykup obligacji. Marszałek zwrócił się z prośbą o przyjęcie projektu 
budżetu na 2019 r. wraz z wszystkimi autopoprawkami. Korzystając z okazji 
Marszałek podziękował Przewodniczącemu Sejmiku,  radnym, za wnioski i pytania, 
za troskę o budżet województwa. Marszałek poinformował, że następny budżet 
będzie miał element budżetu obywatelskiego, stąd rozwaga i namysł powinny trwać 
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przez wszystkie miesiące tego roku. Marszałek podziękował  również pracownikom 
Departamentu Budżetu i Finansów, innych departamentów, szczególne 
podziękowania skierował do Pani Skarbnik Janiny Jastrząb., dziękując również 
Sekretarzowi za dbałość o funkcjonowanie całego urzędu.  
 
Pan Mieczysław Tołpa – Przewodniczący Komisji Budżetu Mienia i Finansów – 
odczytał opinię zbiorczą Komisji Budżetu, Mienia i Finansów z dn. 12 grudnia 2018 r.  
Niniejsza opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Pani Janina Jastrząb - Skarbnik Województwa Podkarpackiego – wskazała, że 
projekt uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z projektem uchwały WPF oraz 
prognozą kwoty długu były wnikliwie badane i została wydana opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Dalej Pani Skarbnik odczytała treść Opinii RIO w Rzeszowie – 
wskazując dalej, że opinia jest pozytywna. Pani Skarbnik powiedziała, ze jest to 
obszerny dokument a RIO bardzo wnikliwie bada projekt uchwały na wszelkie 
możliwe sposoby również pod względem formalno – rachunkowym. Wspomniała 
również  
o opinii pozytywnej w zakresie możliwości sfinansowania deficytu. Deficyt w 
momencie składania dokumentów do RIO wynosił prawie 47 mln zł., a w tej chwili po 
autopoprawkach kształtuje się na poziomie prawie 74 mln zł. Uchwała po przyjęciu 
przez Sejmik będzie legalizowana przez RIO. Pani Skarbnik przytoczyła treść opinii  
o możliwości sfinansowania deficytu. Dalej przedstawiła opinię RIO do WPF na lara 
2019 – 2042, podkreślając, że w tym wypadku badana jest realistyczność, czy 
wszystko jest zgodnie z prawem. Kończąc wskazała, że wszystkie opinie składu 
orzekającego są pozytywne bez jakichkolwiek uwag.  
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały 
budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2019 r. stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 
Pan Marszalek Władysław Ortyl – odnosząc się do wniosków radnych do budżetu 
oraz opinii Zarządu odczytał treść stanowiska Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych 
dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.  
Odnosząc się do wniosków odrzuconych przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego Marszałek wskazał m.in. o wniosku radnego Pana Krzysztofa Fereta 
dot. dotacji celowej na poziomie 3 tys. zł. dla Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Miłośników Komunikacji poprzez dokończenie prac nad Izbą Pamięci Komunikacji 
Miejskiej Na Podkarpaciu. Powiedział, że generalnie jest to inicjatywa, która wchodzi 
w zakres komunikacji miejskiej i mobilność miast powinna być elementem, który 
mógłby to sfinansować. Podobnie sytuacja ma się z wnioskiem na kwotę 150 tys. zł. 
na zakup  
i sprowadzenie z Kanady kolekcji obrazów artysty Antoniego Stefana Kątskiego  
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z Rodu Kątskich. Wskazał, że potrzebna jest aktywność lokalna, rola miasta i 
powiatu  
i samego muzeum jest większa a przedsięwzięcie nie jest to jeszcze wycenione do 
końca, jest jednostronna wycena. Trzeba jeszcze nad tym wnioskiem pracować. 
Marszałek wspomniał dalej o kolejnym z czterech odrzuconych wniosków a 
mianowicie wniosku radnego Jana Tarapaty dot. zwiększenia o 2 mln zł. środków na 
drogi publiczne związane z odnową dróg wojewódzkich. Marszałek powiedział, że 
trzeba poczekać, ale z pewnością Województwo będzie aktywnie współpracować  
z samorządami w trakcie roku. Od dwóch lat budżet jest zwiększany na odnowy 
dróg. Wspomniał dalej o kolejnym wniosku związanym z budową chodników i zatok 
postojowych. Stwierdził, że inicjatywa jest słuszna ale będzie program budowy 
chodników – będzie plan na 5 lat, by każdy z samorządów wiedział kiedy będzie 
czekała go dana inwestycja. Kwoty minimalne będą wprowadzane do WPF. 
Rozpocznie się  realizacje tego programu od obszarów najbardziej niebezpiecznych 
(szkoła, ośrodek zdrowia, urząd gminy etc.). Na koniec Marszałek zwrócił się do 
radnych żeby przyjęli projekt budżetu wraz z autopoprawkami. 
 
Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie opinii i wniosków 
Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2019 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
W tym miejscu Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz zainicjował dyskusję nad 
wnioskami i poprawkami, które nie zostały uwzględnione w autopoprawkach. 
Zaproponował, by jako pierwszy poddać pod dyskusje a później głosowanie: 
 
1). Wniosek Radnego Krzysztofa Fereta dot. ustalenia planu dotacji celowej  
w wysokości 3.000 zł. dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji 
na dokończenie prac nad przygotowaniem Izby Pamięci Komunikacji Miejskiej na 
Podkarpaciu. 
/ Źródła finansowania: dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury, § 6220 /. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ten wniosek został negatywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Mienia i Finansów.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie ww. wniosek. 
Przewodniczący Sejmiku ogłosił że, za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych,  
21 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Wniosek nie uzyskał akceptacji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
 
Kolejny wniosek przedstawiony przez Przewodniczącego Sejmiku Jerzego Borcza to: 
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2). Wniosek Radnego Krzysztofa Fereta dot. ustalenia planu dotacji celowej  
w wysokości 150 tys. zł. dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Związek 
Rodu Kątskich w Sanoku na zakup i sprowadzenie z Kanady kolekcji obrazów 
malarza Stefana Antoniego Kątskiegoi przekazanie ich do Muzeum Historycznego w 
Sanoku. 
/ Źródła finansowania: dział 921 – Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego, 
rozdział 92118 – Muzea, § 6220 /. 
 
Przewodniczący poinformował, że ten wniosek został negatywnie zaopiniowany 
przez Komisje Budżetu, Mienia i Finansów.  
 
Radny Adama Drozd – na wstępie poinformował, że bierze udział w rozmowach ze 
Stowarzyszeniem rodziny Kątskich i uważa, że ten wniosek jest niedopracowany  
i nieprzemyślany. W rozmowach jest mowa o zupełnie innej kwocie. Konieczny jest 
montaż finansowy z udziałem miasta a może i powiatu. W ocenie radnego to 
Muzeum Historyczne w Sanoku winno zwrócić się z wnioskiem o dofinasowanie tego 
przedsięwzięcia a nie samo stowarzyszenie.  
 
Radny Krzysztof Feret – stwierdził, że nie może się zgodzić z opinią radnego 
Drozda, gdyż zmieniło się bardzo dużo w tej sprawie. Dyrektor Muzeum 
Historycznego  
w Sanoku określił się w tej sprawie, wskazując że jest to kolekcja potrzebna  
i wartościowa. Dodatkowo wartość tej wyceny odzwierciedla inne wyceny aukcyjne 
 i nie jest zawyżona. Radny powiedział, że przesłał skorygowany wniosek i w świetle 
tych informacji nie zgadza się z tezą, że jest to wniosek nieprzemyślany. W jego 
ocenie ta kolekcja winna trafić do Sanoka – jest to miejsce jak najbardziej właściwe. 
 
Radny Dariusz Drozd – powiedział, że nie mam wątpliwości co do tego, że ta 
kolekcja winna trafić do Muzeum Historycznego w Sanoku. Jednak ta kwota się różni 
bo stowarzyszenie mówi o kwocie 80 tys. zł. a nie 150 tys. zł. Wskazał dalej, że z 
Urzędu Marszałkowskiego poszło oficjalne pismo do Muzeum Historycznego w 
Sanoku ale nie ma oficjalnej odpowiedzi na nie. Radny dodał, że trzeba formalnie 
załatwić rozmowy  
z Muzeum Historycznym w Sanoku i konieczny jest montaż finansowy, a ten wniosek 
jest niewłaściwy na tym etapie. 
 
Radny Krzysztof Feret – powiedział, że poinformuje radnego Drozda przy 
najbliższej okazji o aktualnym stanie rzeczy by wiedział, że zmienia się to na korzyść.  
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie ww. wniosek. 
 
Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych, 24 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.  
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Wniosek nie uzyskał akceptacji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
 
Kolejny wniosek przedstawiony przez Przewodniczącego Sejmiku Jerzego Borcza to: 
 
3). Wniosek Radnego Jana Tarapaty dot. zwiększenia środków o kwotę 2 000 000 zł. 
w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 
wojewódzkie na odnowę dróg wojewódzkich. 
/ Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy 
ogólne i celowe, § 6800 /. 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ten wniosek został negatywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Mienia i Finansów.  
 
Radny Andrzej Nepelski – wskazał, że jest to wniosek Klubu Radnych PSL 
zgłoszony przez Przewodniczącego Klubu i dot. dróg wojewódzkich. Radny 
wspomniał, o drodze nr 865 Jarosław – Bełżec, o której mówił już wielokrotnie w 
poprzedniej kadencji Sejmiku. Droga nr 865 jest jedną z kilku, które biegną na teren 
powiatu lubaczowskiego i jest w dramatycznym stanie co zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego.  
W projekcie budżetu jest przebudowa tej drogi na odcinku Oleszyce – Zapałów  
(14 km). Faktycznie rozstrzygnięty przetarg dot. tylko modernizacji 6 km i jego 
realizacja potrwa do 2021 r. Radny stwierdził, że jeśli ta droga będzie w takim tempie 
modernizowana to dostępność powiatu lubaczowskiego i rozwój turystyki,  
o której pan Marszałek bardzo często mówi będzie zagrożona. 6 km drogi od 
Oleszyc do Jarosławia, gdzie mieszkańcy liczyli, że prace będą prowadzone na 
odcinku 14 km to jest bardzo mało. W projekcie budżetu nie uwzględnia się drogi od 
Oleszyc w stronę Narola na Roztocze. Kończąc radny powiedział, że ta droga 
wojewódzka jest  
w fatalnym stanie i odrzucenie tego wniosku jest nieuzasadnione.  
 
Marszałek Władysław Ortyl – stwierdził, że dbałość o tę drogę, Roztocze i teren 
lubaczowski w poprzedniej kadencji Sejmiku znacznie wzrosła. Dotychczas ten 
powiat i ta droga nie dysponowały takim strumieniem środków finansowych. 
Marszałek dodał, że środki pewnie są niewystarczające, ale tempo będzie 
zwiększane. Doszła kolejna inicjatywa - budowa przeprawy drogowo - mostowej 
przez San w Jarosławiu co służyć będzie tej drodze. Marszałek wskazał, że będzie 
trzeba robić te rzeczy równolegle, jest to droga łącząca autostradę z drogą krajową w 
Bełżcu i Zarząd ma to na uwadze. Na pewno ta kwota nie byłaby wystarczająca dla 
tej drogi. Będą obwodnice Narola, Cieszanowa, i trzeba dzielić pieniądze. Celem jest 
by zacząć remonty wszystkich dróg, od budowy obwodnic miast jako newralgicznych 
punktów niekiedy kosztochłonnych, które rodzą wiele problemów społecznych. 
Mówca stwierdził, że powiat lubaczowski nie powinien narzekać, że te środki są zbyt 
małe. Podejmowane są starania by  
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w każdym powiecie systemowo rozdysponować środki. Jest robiona dokumentacja 
tej drogi i znaczna cześć będzie finansowana z przyszłej perspektywy finansowej po 
2020 r. i wtedy dojdzie do przyspieszenia i powinien to być całkowicie zamknięty 
temat. Są inicjatywy by przekwalifikować tę drogę na drogę krajową ale najpierw 
trzeba doprowadzić ją do należytego stanu i później się nad tym zastanawiać bo 
teraz zmiana dysponenta mogłaby opóźnić proces inwestycyjny. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie ww. wniosek. 
 
Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, 23 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  
Wniosek nie uzyskał akceptacji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
 
Kolejny wniosek przedstawiony przez Przewodniczącego Sejmiku Jerzego Borcza to: 
 
4). Wniosek Pana Jana Tarapaty dot. zwiększenia środków w dziale 600 – Transport  
i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1 000 000 zł. 
na zadanie budowy chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich 
realizowanych w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a 
jednostkami samorządu terytorialnego: w § 6050 zwiększenie do kwoty 5 120 000 zł. 
/Źródła finansowania: brak/ 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ten wniosek został negatywnie 
zaopiniowany przez Komisje Budżetu, Mienia i Finansów.  
 
Radny Jan Tarapata – powiedział, że jeśli chodzi o tę sprawę jest to wniosek klubu 
radnych PSL. Powiedział, że z samorządów płyną głosy, że zapisują one pieniądze 
jako swój udział na budowę chodników przy drogach wojewódzkich a później do 
inwestycji nie dochodzi i te samorządy muszą te środki finansowe przenosić na 
kolejne budżety. Radny wskazał, że potrzeby są duże, są pewne newralgiczne 
punkty na mapie drogowej województwa i trzeba będzie się temu przyjrzeć na 
przeszłość i taki był też zamysł tej zmiany w budżecie. 
 
Wicemarszałek Województwa Ewa Draus powiedziała, że problem związany  
z budową chodników powraca każdego roku i w tym roku jest zabezpieczona kwota 
4 120 000 zł., która jest porównywalna z wcześniejszymi latami. Kwota jest zawsze 
niewystraczająca. Pani Marszałek poinformowała, że przygotowywany jest program 
poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Szereg kryteriów będzie 
branych pod uwagę m.in. natężenie ruchu kołowego i pieszego, źródła powstawania 
tego ruchu, istniejący stan techniczny również roczne dochody jednostek samorządu 
terytorialnego. Ten program winien być opracowany do końca czerwca 2019 r. by od 
2020 r. móc go realizować. Wszystkie te inwestycje, które są zgłaszane przez jst 
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będą uwzględniane, pomoże to oszacować jakie są potrzeby budowy chodników, co 
później będzie stopniowo realizowane w kolejnych etapach. Zarząd będzie 
podejmował decyzje, które inwestycje będą w danym roku realizowane a kiedy 
pojawią się oszczędności będą one przeznaczane na budowę kolejnych chodników 
przy drogach wojewódzkich.  
 
Radny Andrzej Nepelski zwrócił się z zapytaniem, czy uchwała Zarządu 
Województwa Podkarpackiego o współfinansowaniu budowy chodników przy 
drogach wojewódzkich przestanie obowiązywać w momencie kiedy zacznie 
funkcjonować ten program.  
 
Wicemarszałek Województwa Ewa Draus powiedziała, że przewiduje się, że 
poziom współfinansowania zadań przez poszczególne jst nadal będzie taki sam. Ten 
program zakłada współfinansowanie na zasadach dotychczas przyjętych, i 
dotychczas samorządy były gotowe do współpracy. W przypadku jst o bardzo niskich 
dochodach jest otwartość by zwiększyć ewentualnie współfinansowanie z budżetu 
Województwa Podkarpackiego. Gotowość współpracy jest bardzo duża i jest chęć jej 
kontynuowania.  
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie ww. wniosek. 
 
Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych, 22 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  
Wniosek nie uzyskał akceptacji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 
Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz zarządził głosowanie dot. przyjęcia uchwały  
w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. wraz  
z autopoprawkami. 
 
Za podjęciem uchwały głosowano 26 radnych, nikt nie był przeciw, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr IV/57/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku pogratulował wszystkim, którzy brali aktywny udział  
w opracowaniu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r., w tym 
Marszałkowi wraz z Zarządem, radnym, komisjom sejmikowym jak również pani 
Skarbnik Janinie Jastrząb.  
 
Po przegłosowaniu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o głos poprosił 
jeszcze radny Jan Tarapata.  
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Radny Jan Tarapata powiedział, że klub radnych PSL głosował za przyjęciem 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. Zarząd otrzymał pewne 
upoważnienia właściwej realizacji zapisów zapisanych w budżecie. Jest to kredyt 
zaufania dot. realizacji tego budżetu. Nadmienił, że dobrze, że jest zapewnienie, że 
te wnioski, które były zgłaszane a nie zostały uwzględniane, nie są wnioskami bez 
znaczenia. Radny wskazał, że jest dostępność pieniędzy unijnych dzięki którym 
realizacja inwestycji jest zaawansowana, wiele dróg jest budowanych ale remonty 
dróg wojewódzkich są na poziomie niewystarczającym. Radny powiedział, że jest 
pewien dyskomfort, bo budżet jest zawsze deficytowy, trzeba zmienić filozofię 
tworzenia budżetu. Czasami finansowane są rzeczy które nie powinny być 
finansowane. Są zadania własne o które trzeba dbać i finansować ale są też różne 
rzeczy, nie będące w zakresie zadań własnych. Podkreślił, że trzeba patrzeć na tę 
stronę finansową bo wydolność budżetu może być niewystarczająca. Dochody 
własne są ważną rzeczą ale nie wiadomo czy te dochody na przyszłość pozwolą na 
dobrą egzystencję. Inwestuje się w przedsiębiorczość co jest rzeczą niezmiernie 
ważną tylko pytanie czy kiedy się skończą środki unijne będziemy w stanie 
zabezpieczyć te potrzeby na takim samie poziomie. Zwrócił uwagę na fakt, że w 
związku z inwestowaniem dużych pieniędzy na przedsiębiorczość dochody z PIT i 
CIT mogą wnieść pozytywny efekt na przyszłość do budżetu województwa. Wskazał 
iż stwarzanie warunków dla rozwoju gospodarki jest bardzo ważnym elementem, 
czyli budowa dróg, inwestowanie w kolej,  infrastrukturę informatyczną. Podkreślił 
dalej, że województwo to robi. Kwestia jak ten budżet będzie kształtowane na kolejne 
lata jest bardzo ważna. Kończąc swoje wystąpienie radny wskazał, że szerszego 
omówienia wymaga kwestia m.in. kolejowych przewozów pasażerskich gdzie dopłaty 
są na poziomie ponad 50 mln zł., również przewozów autobusowych, które dotyczą 
nas wszystkich i będą wpływać na rozwój naszego województwa. 
 
Marszałek Władysław Ortyl podziękował za przyjęcie budżetu na 2019 r., 
wskazując, że to głosowanie jest zobowiązaniem żeby ten budżet zrealizować, by 
poprawki nie uwzględnione na tym etapie w trakcie roku można było uwzględnić.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 wraz z autopoprawkami.  
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały dotyczącego 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2019 – 2042 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
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Uchwała Nr IV/58/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Po zrealizowaniu powyższego punktu porządku obrad sesji Przewodniczący Sejmiku 
o godzinie 13.55 ogłosił przerwę, w trakcie której miało miejsce spotkanie 
noworoczno – opłatkowe z udziałem Wojewody, parlamentarzystów Województwa 
Podkarpackiego oraz licznie zabranych przedstawicieli wojewódzkich jednostek 
podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego. 
W trakcie spotkania wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Kompanija z Boguchwały.  
 
Po przerwie o godzinie 15.25 Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady i udzielił 
głosu Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej oraz 
Posłowi na Sejm RP – Wojciechowi Buczakowi a następnie przystąpił do realizacji 
kolejnych punktów porządku obrad sesji. 
 
Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej - Michał 
Klimczyk w imieniu społeczności studenckiej Podkarpacia złożył podziękowania 
radnym za trud wkładany w ich pracę i zaangażowanie w problemy studentów oraz 
wsparcie ich inicjatyw. Pan Michał Klimczyk przybliżył dwie ważne inicjatywy dla 
województwa, które zamierzają w najbliższym czasie przygotować, w maju zaprosili 
Parlament Studentów RP a w grudniu Forum Uczelni Technicznych. Oznacza to dwa 
najważniejsze wydarzenia tego typu w kraju, które mogą być realizowane we 
współpracy z wszystkimi uczelniami wyższymi z Rzeszowa. Jeśli chodzi o cele tej 
kadencji samorządu studenckiego to jednym z nich jest rozwój współpracy 
samorządu studenckiego z samorządem terytorialnym Województwa 
Podkarpackiego. Samorząd studencki Politechniki Rzeszowskiej  pozostaje do 
dyspozycji władz Samorządu Województwa w gotowości do podejmowania 
wspólnych inicjatyw oraz uczestnictwa w dialogu społecznym i w sposób rzetelny jest 
gotów reprezentować głos młodego pokolenia. Samorządność  studencka to nie tylko 
zbiór działań kierowanych tylko do studentów, to także szeroki wachlarz inicjatyw 
społecznych i kulturalnych kierowanych do mieszkańców całego województwa, 
począwszy od akcji mikołajkowych na rzecz domów dziecka poprzez akcje kulturalne 
i sportowe, często organizowane jako tygodnie tematyczne a także imprezy 
juwenaliowe. Studenci kreują liczne, w tym prowadząc działalność artystyczną, 
naukową i sportową w niezliczonej ilości organizacji studenckich.   
 
Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak poinformował, że pan Michał Klimczyk 
zasiada w parlamencie studentów RP. Zwrócił się z prośbą aby Samorząd 
Województwa był innowacyjny jeśli chodzi o współpracę ze studentami ponieważ jak 
zaznaczył można wspólnie zrobić wiele dobrych rzeczy. Podziękował 
Przewodniczącemu Sejmiku za otwartość i udzielenie głosu Przewodniczącemu 
Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2019 r. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr IV/59/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez 
wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr IV/60/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 
45/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 
o pow. 0,0342 ha, zabudowana budynkiem handlowo – biurowym, położona 
w Sanoku przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr IV/61/19 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i 
stanowi  załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących 
opracowania Raportu o stanie województwa.  
 

Członek Zarządu Województwa – Maria Kurowska przedstawiła zarys niniejszej 
uchwały. Poinformowała, że Raport to nowy dokument, który pojawił się w związku z 
nowelizacja ustawy o samorządzie województwa. Jest to bardzo ważny dokument 
ponieważ na jego podstawie Zarząd otrzyma absolutorium. Raport będzie 
dokumentem opracowywanym co roku. W znowelizowanej ustawie pojawił się art. 
34 a, który  mówi o ty, że Sejmik może doprecyzować jak raport powinien wyglądać, 
co też się czyni. Zarząd Województwa jest odpowiedzialny za przygotowanie 
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Raportu, natomiast sprawę będzie koordynował  Departament Rozwoju 
Regionalnego. Raport będzie się składał z czterech części:  

 Wstęp - informacja ogólna związana z sytuacją społeczno-gospodarczą 
województwa, 

 Część I: syntetyczny opis realizacji polityk zgodnie z art.14 ustawy 
o samorządzie województwa, programów i strategii uzupełniony opisem 
statystycznym, 

 Część II: wykaz uchwał Sejmiku Województwa wraz z podsumowaniem oraz 
sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego*, 

 1Zakończenie – zwięzłe podsumowanie całości raportu. 

W pierwszej części Raportu przedstawiona powinna być informacja dotycząca 
działalności Zarządu w roku poprzednim w zakresie realizacji polityk, programów 
i strategii. Podstawą opracowania tej części dokumentu będą dane zawarte 
w ramach oficjalnych publikacji oraz wewnętrznych opracowań analitycznych. 
Informacje zawarte w pierwszej części Raportu zostaną przedstawione w 
korelacji z dziedzinami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa. W 
odniesieniu do wyznaczonych dziedzin działań strategicznych zostanie 
przedstawiony syntetyczny opis statystyczny, wykaz realizowanych przez 
Samorząd Województwa projektów, konkursów, grantów oraz przyjętych i 
wdrażanych dokumentów strategicznych. 

Pani Marszałek wniosła autopoprawkę w załączniku do projektu uchwały w punkcie 
4. Harmonogram opracowania Raportu o stanie województwa w zdaniu- „Projekt 
Raportu będzie przyjęty przez Zarząd Województwa nie później niż do 30 kwietnia”, 
autopoprawka polegała na zmianie terminu 30 kwietnia na 31 maja.   
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr IV/62/19 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) 
 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. 

 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
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Uchwała Nr IV/63/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2019 rok. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr IV/64/19 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rolnictwa, Modernizacji 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska wskazała jako przedstawiciela Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w składzie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 
radnego Mariusza Króla. 
 
Stanowisko komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na 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 IV/65/19 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa 
Podkarpackiego za IV kwartał 2018 r. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Informacja na temat realizacji projektu „Podkarpackie e-biblioteki 
pedagogiczne”. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 
3 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r. 
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Powyższa informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na II sesji w dniu 3 grudnia 2018 r. 
oraz III sesji w dniu 17 grudnia 2018 r.  
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Andrzej Nepelski złożył interpelację dotyczącą stanu zaawansowania 
realizacji projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach środków 
zabezpieczonych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Radny Dariusz Sobieraj złożył interpelację dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej 
nr 991 Lutcza – krosno oraz dofinansowania odnawialnych źródeł energii dla 
mieszkańców Gminy Nowy Żmigród. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radni nie złożyli wniosków i oświadczeń. 
 
Zamknięcie sesji. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku - Pan Jerzy Borcz 
zamknął obrady IV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji .  
 
Sesja zakończyła się o godzinie 12.50. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
  
Protokołowały: 
 
Iwona Kiełbasa 
 
Joanna Sajdak 
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                                                                             Przewodniczący Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                               Jerzy Borcz 
   
 


