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Protokół Nr V/19 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 25 lutego 2019 r. 
 
 
V 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 11:00. 

Po odmówieniu Modlitwy Księdza Piotra Skargi Przewodniczący Sejmiku 
przypomniał, że w ostatnich dniach Polska pożegnała wielkiego Polaka, patriotę – 
premiera Jana Olszewskiego. Premier Jan Olszewski – urodził się 20 sierpnia 1930 r. 
w Warszawie W czasie II wojny światowej wstąpił do Szarych Szeregów. Nosił 
konspiracyjny pseudonim „Orlik”. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie 
działał w młodzieżowym kole Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława 
Mikołajczyka. W stolicy ukończył XIII. Liceum Ogólnokształcące, którego patronem 
jest Pułkownik Leopold Lis-Kula. Następnie studiował prawo na Uniwersytecie 
Warszawskim i został adwokatem. Działacz niepodległościowy i opozycyjny, obrońca 
w procesach politycznych w okresie PRL. Poseł na Sejm I, III i IV kadencji. W latach 
1991–1992 Prezes Rady Ministrów. Współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, 
doradca Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Twórca i przewodniczący Ruchu dla 
Rzeczypospolitej oraz Ruchu Odbudowy Polski, członek Trybunału Stanu, doradca 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł 7 lutego 
2019 r. 

Przewodniczący poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy Ś.P. 
Premiera Jana Olszewskiego.  

Po uczczeniu pamięci Premiera Jana Olszewskiego Przewodniczący Sejmiku 
poinformował także, że dzisiaj o godz. 18.00 w Bazylice OO. Bernardynów w 
Rzeszowie zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. Jana Olszewskiego. Intencja 
sprawowana będzie od Samorządu Województwa Podkarpackiego.  

Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz 
otworzył obrady V 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. 
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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: 
 

 wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu 
konkursowego: „Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 
w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, 

 rozpatrzenia petycji dotyczącej „wprowadzenia mechanizmów 
zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym”. 

 

Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Szkolenia 
kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój umieścić po dotychczasowym 
punkcie 26) porządku obrad sesji – jako punkt 27), natomiast projekt uchwały w 
sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wprowadzenia mechanizmów 
zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym” - jako punkt 28) porządku 
obrad sesji. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że prowadzenie niniejszych punktów nie 
wymaga głosowania ponieważ wpłynęły one w terminie na 7 dni przed terminem sesji 
Sejmiku. 

  
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad V sesji przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu IV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Alicji Haszczak Odznaki 

Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku z Budżetu 
Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na 
realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i 
dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji 
Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do 
stacji Jasło. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Rzeszowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Sanoku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Stalowej Woli. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Przemyślu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Mielcu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Jaśle. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego kandydata do Rady Podkarpackiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
ogólne – rok szkolny 2019/2020.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
zawodowe - rok szkolny 2019/2020.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych 
prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 
projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
ogólne – rok szkolny 2019/2020. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 w 
ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –
szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania 
przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje 
społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej 
pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 
2019 w województwie podkarpackim. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 
dotyczących zadań lub działalności Marszałka, Zarządu Województwa 
Podkarpackiego i wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa 
Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 
jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Szkolenia kadr systemu 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 
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czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wprowadzenia 
mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym”. 

29. Informacja dotycząca działalności Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie podkarpackim w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na koniec 
IV kwartału 2018 r.). 

30. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 2018 r.). 

31. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze’’ 
2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 2018 r.). 

32. Informacja na temat zakończenia realizacji Projektu wsparcia jednostek 
samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów 
rewitalizacji. 

33. Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020 (stan na koniec IV kwartału 2018 r.). 

34. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
35. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i 
przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego – IV kwartał 2018 r. 

36. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 10 stycznia 2019 r. do 5 lutego 2019 r. 

37. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na IV sesji w dniu 28 
stycznia 2019 r.  

38. Interpelacje i zapytania radnych. 
39. Wnioski i oświadczenia radnych. 
40. Zamknięcie sesji. 

      
 
Przyjęcie protokołu IV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekt protokołu z IV sesji został 
przesłany radnym w wersji elektronicznej. 
 
W związku z brakiem uwag do jego treści Przewodniczący zarządził głosowanie nad  
przyjęciem protokołu. 
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wyniku głosowania protokół został 
przyjęty jednomyślnie (26 głosami za). 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował również,  że radny Karol Ożóg zgłosił uwagę 
iż głosowała za przyjęciem protokołu a nie zostało to zarejestrowane przez 
urządzenie do głosowania. 
 
Zwrócił się z prośbą o sprawdzenie urządzenia radnego. 

 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Alicji Haszczak Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr V/66/19 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
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.  

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

Radny Krzysztof Feret w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił 
kandydaturę radnego Andrzeja Szlęzaka. Podkreślił, że radny Szlęzak spośród 
wszystkich radnych Klubu KO jest najbardziej doświadczony w działalności 
samorządowej i jest to kilkanaście lat pracy na różnych szczeblach, w tym również 
jako prezydent dużego miasta. Radny podkreślił również, że radny Andrzej Szlęzak 
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ma wysokie zdolności analityczne i dużą wnikliwość a są to te cechy osobowościowe, 
które na tym stanowisku są wartościowe. Radny apelował do radnych Klubu Radnych 
PiS aby zechcieli kierować się względami merytorycznymi zarówno w dyskusji, jak i 
w głosowaniu. Mają bowiem wrażenie, że głosów merytorycznych jest mało a mając 
na uwadze znaczenie Komisji Rewizyjnej należałoby się na tym skupić, do dzisiaj nie 
wiadomo jednoznacznie dlaczego radni głosują przeciw. 

Radny Andrzej Szlęzak wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja 
Szlęzaka.  

Za głosowało 7 radnych, 21 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

W związku z faktem, że nie wybrano Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dalsze 
procedowanie projektu uchwały było bezprzedmiotowe.  

 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku z Budżetu Województwa 
Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania 
pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych 
kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – 
Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr V/67/19 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2019 rok. 
 
Marszałek Władysław Ortyl omówił ramowo zmiany w budżecie Województwa. 
Poinformował, że główna kwestia zmian dotyczy zmiany w planie dochodów, 
następuje ich zwiększenie z tytułu środków pochodzących z budżetu unii 
Europejskiej  na realizację projektów własnych-  38 milionów 500 tysięcy złotych, 
zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 
współfinansowanie projektów własnych realizowanych przez beneficjentów 
programów unijnych wynosi 820 tysięcy, ustalenie planu dochodów z tytułu środków 
otrzymanych ze sprzedaży majątku likwidowanego Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Jaśle 3 tysiące 822 złote. Pan Marszałek poinformował, że  łącznie plan dochodów 
zwiększa się o 37 milionów 600 tysięcy złotych. Zmiany wydatków dotyczą 
zwiększenia wydatków na realizację projektów własnych na kwotę 40 milionów 
złotych (jest to niewykonany zakres rzeczowy z 2018 roku i dotyczy 6 projektów 
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związanych z PSIP i innych), ustalenia wydatków na rozliczenia z ministerstwami, 
Wojewodą tzw. zwroty na kwotę 94 tysięcy złotych, ustalenie planu wydatków na   
nowy projekt polsko – słowackie pogranicze w ramach transgranicznego Programu 
polsko – słowackiego Interreg Polska – Słowacja. Projekt uchwały zakłada również 
zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 1,5 miliona złotych,  
pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego, wydatki na Muzeum Zamek w Łańcucie – 
Julin II – II etap na opracowanie dokumentacji projektowej.  
Jednym z elementów zmiany jest zmiana nazwy projektu związanego z promocją 
przewoźnika lotniczego, rozszerzana jest nazwa,  chodzi o to aby instrument 
promocji, jakie daje międzynarodowe lotnisko wskazywał na zalety województwa.  
 
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, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/68/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042. 
 
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, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/69/19 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 
 
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, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/70/19 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku. 
 
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, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/71/19 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej 
Woli. 
 
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 V/72/19 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 
 
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 V/73/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. 
 
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 V/74/19 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/75/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/76/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 
 
Wicemarszałek Województwa – pan Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych 
PiS zgłosił kandydaturę Łukasza Waisa do składu RS WSPR w Rzeszowie. 
Poinformował, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Zgoda radnego stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych , głosów przeciw nie było, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
  
Uchwała Nr V/77/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego kandydata do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. 
 
Wicemarszałek Województwa – pan Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych 
PiS zgłosił kandydaturę dr Jacka Bartmana. 
Poinformował, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Zgoda stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Radny Dariusz Sobieraj pytał o kandydata, informując, że do tej pory było tak iż 
przedstawicielem Sejmiku był z reguły Marszałek lub Przewodniczący albo osoba 
desygnowana przez Zarząd. Radny pytał czy kandydat jest doktorem nauk 
medycznych czy też jest to tytuł naukowy ponieważ jest wymóg, że nie można 
uprawiać zawodów medycznych. 
 
Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił radnemu, że kandydat posiada wyższe 
wykształcenie zdobyte na AGH w Krakowie  i jest doktorem nauk technicznych, 
studia ukończył na Politechnice Rzeszowskiej, obecnie jest wykładowcą na 
Uniwersytecie Rzeszowskim i czynnie uczestniczył w jego informatyzacji. 
Samodzielnie zaprojektował i wdrożył systemy informatyczne m.in. w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Rzeszowie. Jest działaczem społecznym i wieloletnim radnym 
Rady Miasta Łańcuta, w latach 2010 – 2014 był Przewodniczącym Rady Miasta 
Łańcuta. Jest członkiem Akcji Katolickiej.  
 



12 
 

Radny Dariusz Sobieraj – dobrze byłoby aby kandydatem była osoba blisko 
współpracująca z Zarządem Województwa ponieważ do tej pory był taki obyczaj i 
dlatego zgłasza takie wątpliwości 
 
Członek Zarządu Województwa – Stanisław Kruczek wyjaśnił, że  prawo eliminuje 
osoby, które są bezpośrednio związane z organami prowadzącymi oraz osoby, które    
są beneficjentami. Osoba rekomendowana przez Zarząd została bardzo dogłębnie 
przeanalizowana przez Zarząd i spełnia wszystkie wymogi. 
 
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych , głosów przeciw nie było, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
  
Uchwała Nr V/78/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim 
Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z upływem kadencji Rady 
Społecznej zachodzi konieczność powołania nowej Rady. Zgodnie z obowiązującym 
Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady Społecznej wchodzi pięciu 
przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Wybór tych 
przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego powołanie nowej 
Rady Społecznej w kadencji 2019 r.-2023 r. 
 
Wicemarszałek Województwa – pan Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych 
PiS zgłosił kandydatury do składu Rady: Bożena Ryczan, Szymon Wawrzyszko, 
Krzysztof Majcher, Wojciech Rzeszutko i  Adam Sosnowski. 
 
Zgody na kandydowanie stanowią załącznik nr 19 do protokołu.  
 
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji i zgłoszeń innych kandydatów, 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych , 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
  
Uchwała Nr V/79/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z upływem kadencji Rady 
Społecznej zachodzi konieczność powołania nowej Rady. Zgodnie z obowiązującym 
Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady Społecznej wchodzi pięciu 
przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Wybór tych 
przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego powołanie nowej 
Rady Społecznej w kadencji 2019 r.-2023 r. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydatury do 
składu Rady: Błażej Piliszko, Marek Kisielewicz, Bożena Łanowy, Anna Huk i Marcin 
Zaborniak. 
Następnie radny zgłosił korektę tj. w miejsce Anny Huk zgłosił Macieja Kamińskiego. 
 
Zgody na kandydowanie stanowią załącznik nr 21 do protokołu.  
 
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji i zgłoszeń innych kandydatów, 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych , głosów przeciw nie było, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
  
Uchwała Nr V/80/19 stanowi załącznik nr 22 do protokołu 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok 
szkolny 2019/2020.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr V/81/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i 
stanowi załącznik nr  23 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok 
szkolny 2019/2020.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr V/82/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących 
kształcenie ogólne w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. 
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok 
szkolny 2019/2020. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr V/83/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i 
stanowi załącznik 25  do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. 
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –szkolnictwo zawodowe – rok 
szkolny 2019/2020.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr V/84/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i 
stanowi załącznik 26 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania 
przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/85/19 stanowi załącznik nr  27 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019  
w województwie podkarpackim. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/86/19 stanowi załącznik nr  28 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/87/19 stanowi załącznik nr  29 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 
dotyczących zadań lub działalności Marszałka, Zarządu Województwa 
Podkarpackiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/88/19 stanowi załącznik nr  30 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa 
Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako 
Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Szkolenia kadr systemu wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/89/19 stanowi załącznik nr  31 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wprowadzenia 
mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym”. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr V/90/19 stanowi załącznik nr  32 do protokołu. 
 
Informacja dotycząca działalności Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie podkarpackim w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na koniec IV 
kwartału 2018 r.). 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (stan na koniec IV kwartału 2018 r.). 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
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Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze’’ 2014-
2020 (stan na koniec IV kwartału 2018 r.). 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Informacja na temat zakończenia realizacji Projektu wsparcia jednostek 
samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów 
rewitalizacji. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 36  protokołu. 
 
Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020 (stan na koniec IV kwartału 2018 r.). 
 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 
osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 
IV kwartał 2018 r. 
 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od  
10 stycznia 2019 r. do 5 lutego 2019 r. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na IV sesji w dniu 28 stycznia 2019 r.  
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Krzysztof Feret zgłosił propozycję, wniosek aby podjąć uroczystą uchwałę 
na temat uczczenia rocznicy 4. czerwca. Radny poinformował, że zauważył iż  
tradycją Sejmiku jest aby w ważnych historycznie rocznicach wydarzeń podejmować 
takie uchwały. 30. rocznica wyborów 4. czerwca  również zasługuje na odniesienie 
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się do tego tematu. Radny zwrócił się z prośbą aby w porządku obrad jednej z 
kolejnych sesji np. majowej lub jakiejś wcześniejszej umieścić taką uchwałę. Radny 
poinformował ponadto, ze przygotował interpelację z pytaniem w jaki sposób Zarząd 
Województwa i Sejmik będą się angażować w obchody tejże rocznicy. 
 
Interpelacja radnego stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że dobrze byłoby wniosek umieścić w 
kolejnym punkcie porządku obrad sesji. Zwróci radnemu aby złożyć interpelację w 
formie pisemnej. 
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radni nie złożyli wniosków i oświadczeń. 
 
Zamknięcie sesji. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku - Pan Jerzy Borcz 
zamknął obrady V sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji .  
 
Sesja zakończyła się o godzinie 12.08. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
  
Protokołowała: 
 
Iwona Kiełbasa 
 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                               Jerzy Borcz 
   
 
 


