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Protokół Nr X/19 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 22 lipca 2019 r. 
 
 
X sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  
27 maja 2019 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  
 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:05. 

 
Przewodniczący Sejmiku stwierdził na podstawie listy obecności, 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. 
 
Następnie poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2019 – 2042, 
 podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Porozumienia o współpracy 

pomiędzy Województwem Podkarpackim a Województwem Maramuresz 
(Rumunia), 

 powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w 
ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, 

 w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekty uchwał w sprawie  
 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2019 – 2042, 
 podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Porozumienia o współpracy 

pomiędzy Województwem Podkarpackim a Województwem Maramuresz 
(Rumunia), 
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 powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w 
ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” 

 
umieszcza po punkcie 1) porządku obrad sesji, natomiast projekt uchwały w sprawie 
zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego po dotychczasowym punkcie 9) porządku obrad sesji. 
 
 
Poinformował ponadto, że wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad sesji 
nie wymaga głosowania. 

 

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad X sesji przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2019 r. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania 

Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a 
Województwem Maramuresz (Rumunia). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie 
utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej – promocja”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z 
części nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 
Województwo Podkarpackie 400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” 
Spółka Akcyjna. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w 
Rzeszowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji 
Rewizyjnej Województwa Podkarpackiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji 
Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji 
Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wnioski i oświadczenia radnych. 
17. Zamknięcie sesji. 

 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2019 r. 
 
Skarbnik Województwa – Janina Jastrząb przedstawiła radnym projekt uchwały. 
Poinformowała, że niniejszy projekt zawiera głównie zmiany dotyczące zadań 
drogowych. Pani Skarbnik omówiła szczegółowo wydatki i zwróciła uwagę na zmiany 
w tym zakresie w dochodach.  
 
Marszałek Województwa – Władysław Ortyl przedstawił prezentację dotyczącą 
poprawy funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na 
terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostepnienia 
wizualnego Bieszczadów. 
Powyższa prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej 
uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr X/168/19 została podjęta jednogłośnie (26 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 5 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. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr X/169/19 została podjęta jednogłośnie (26 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania 
Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a 
Województwem Maramuresz (Rumunia). 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr X/170/19 została podjęta jednogłośnie (26 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie 
utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej – promocja”. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr X/171/19 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z 
części nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr X/172/19 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 
Podkarpackie 400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że uchwała ma na celu dofinansowanie i 
realizację planów rozwojowych spółki.  W związku z jej komunalizacją taki plan 
musiał być złożony w Ministerstwie Zdrowia i dzisiaj jest realizowany niniejszą 
uchwałą. Prace modernizacyjne, które spółka planuje przeprowadzić dotyczą 
Szpitala Uzdrowiskowego Zimowit, Sanatorium Uzdrowiskowego Anna, adaptacji 
pomieszczeń w Szpitalu Uzdrowiskowym Eskulap z przeznaczeniem na potrzeby 
nowobudowanego zakładu, modernizację sanatoriów Gołąbek i Opatrzność, 
przebudowę zabytkowego budynku fizykoterapii. Ponadto niektóre budynki 
wymagają modernizacji energetycznej. Pan Marszałek  poinformował, że wystąpiono 
do Prezesa UOKiK w sprawie występowania czy braku występowania kolizji 
związanych z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki o 8 milionów 
350 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wkład własny na planowane inwestycje, 
które będą również realizowane z wykorzystaniem funduszy europejskich z RPO.  
UOKiK potwierdził, że planowane wsparcie nie będzie miało znamion pomocy 
publicznej, więc Sejmik może  przystąpić do podjęcia omawianej uchwały.  
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Po wprowadzeniu dokonanym przez Marszałka Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr X/173/19 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu  
w Rzeszowie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr X/174/19 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 
Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku odczytał treść projektu uchwały.  
 
W związku z pytaniami ze strony radnych Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że były 
radny Adam Śnieżek jest obecnie Posłem na Sejm RP i w związku z tym z mocy 
prawa nie pełni żadnych funkcji w Sejmiku. 
 
Zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego czy dopełniony jest 7 osobowy skład 
komisji. 
 
Przewodniczący Sejmiku uzyskał zapewnienie, że tak jest i poddał pod głosowanie 
projekt niniejszej uchwały.  
 
W jego wyniku Uchwała Nr X/175/19 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym 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 X/176/19 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr X/177/19 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z poprawką.  
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt uchwały zakłada odwołanie ze 
składu komisji radnego Karola Ożoga i powołanie do jej składu Radnej Ewy Draus.  
 
Poinformował ponadto, że radny Krzysztof Feret złożył wniosek o wykreślenie go ze 
składu Komisji Gospodarki i Infrastruktury. 
 
Radny Karol Ożóg nie podtrzymał swojego wniosku o wykreślenie go ze składu 
Komisji. 
 
Radny Bogdan Romaniuk zabrał głos w imieniu Klubu Radnych PiS i wyjaśnił, że w 
związku z faktem iż radny Krzysztof Feret rezygnuje z pracy w Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury, w związku z czym stwarza się miejsce do pozostania dla radnego 
Ożoga i dlatego w imieniu klubu zgłasza poprawkę, która pozostawia go w składzie 
komisji.  
 
Przewodniczący poinformował, że podejmując uchwałę do składu komisji zostanie 
powołana radna Ewa Draus, radny Karol Ożóg pozostanie dalej w komisji, natomiast 
radny Krzysztof Feret zostanie odwołany ze składu komisji.  
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały 
uwzględniający zgłoszona poprawkę. 
 

W wyniku głosowania Uchwała Nr X/178/19 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr X/179/19 została podjęta jednogłośnie (26 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr X/180/19 została podjęta jednogłośnie (26 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań. 
 
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że trwa XVIII Światowy Festiwal 
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych i 50. Jubileusz Festiwalu i przedstawił 
oświadczenie, które jak zaznaczył zostanie również przekazane uczestnikom  
festiwalu wraz z miniaturą Dzwonu Niepodległości. 
 
Pan Marszałek odczytał oświadczenie o treści: 
 

„W związku z jubileuszem 50-lecia Światowego Festiwalu Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, przekazuję Państwu miniaturę „Dzwonu 
Niepodległości”. Został on odlany dla wspólnoty Samorządu Województwa 
Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Dostojny i głęboki dźwięk „Dzwonu Niepodległości” wybrzmiał w południe  
11 listopada 2018 roku na Placu Farnym w Rzeszowie, podczas Wojewódzkich 
Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Niech ten symbol umiłowania przez 
Polaków, mieszkańców Województwa Podkarpackiego Polski Niepodległej, stanie w 
miejscu godnym i eksponowanym. Niech wiele kilometrów od Polski będzie 
świadectwem walki i troski całych pokoleń Polaków o dobro Ojczyzny. 

Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie to 
jedno z największych przedsięwzięć promujących polską kulturę, gdzie przez śpiew 
i taniec młodzi Polacy z całego świata dają wyraz swojemu patriotyzmowi i 
umiłowaniu Ojczyzny. To wydarzenie, na które czeka cała społeczność Polaków w 
Polsce i za granicą, promujące bogate polskie tradycje oraz piękno polskiej kultury. 

Festiwal jest nie tylko świętem Polonii i Polaków, ale także prawdziwą ucztą 
kulturalną, w której każdorazowo bierze udział tysiące naszych Rodaków. To czas 
radości, kiedy wspólnie cieszymy się swoją obecnością i stanowimy jedność. 

Z okazji tak zaszczytnego Jubileuszu 50-lecia Światowego Festiwalu 
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, życzę Wam – drodzy 
Rodacy wszystkiego najlepszego w Waszym życiu zawodowym i osobistym. Życzę 
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wielu prywatnych sukcesów, oraz powodzenia w dalszej działalności na rzecz 
promocji polskiej kultury w świecie. Życzę Wam, abyście powracali tu na 
Podkarpacie, ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Tu zawsze znajdziecie miłe 
przyjęcie, bo sami przecież jesteście częścią tego społeczeństwa”. 

 
Przewodniczący Sejmiku życzył radnym udanych urlopów wakacyjnych i zaprosił 
na festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.  
 
Zamknięcie sesji. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku - Jerzy Borcz zamknął 
obrady X sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji .  
 
 
Sesja zakończyła się o godzinie 17.15. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
  
Protokołowała: 
 
Iwona Kiełbasa 
 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                               Jerzy Borcz 

   
 
 
 


