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Protokół Nr XIII/19 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 września 2019 r. 
 
 
XIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  
30 września 2019 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  
 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 13:40. 

 
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 przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wpłynęła do niego smutna wiadomość o 
śmierci ojca Premiera RP – pana Kornela Morawieckiego. Przewodniczący Sejmiku 
podkreślił, że pan Kornel Morawiecki był opozycjonistą począwszy od strajków 
studenckich 1968 roku, Przewodniczącym Solidarności walczącej, redaktorem 
opozycyjnego „Biuletynu Dolnośląskiego”, nauczycielem akademickim – doktorem 
fizyki. Był odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę orderem Orła Białego, 
pełnił funkcję Marszałka Seniora Sejmu VIII kadencji.  
 
Poprosił zebranych o powstanie i uczczenie pamięci zmarłego Kornela 
Morawieckiego.  
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce wpłynęły wnioski 
o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
 

 udzielenia Powiatowi Łańcuckiemu w roku 2019 pomocy finansowej, 

 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

 zmiany Uchwały Nr XI/187/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne, 

 zmieniający uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy 
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promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

oraz autopoprawek do projektów uchwał w sprawie:  
 

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

lata 2019 – 2042.  
 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza. 

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wprowadzenie projektów uchwał  
w sprawie: 

 udzielenia Powiatowi Łańcuckiemu w roku 2019 pomocy finansowej, 

 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

nie wymaga głosowania, natomiast wprowadzenie projektów uchwał w sprawie: 

 zmiany Uchwały Nr XI/187/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne, 

 zmieniający uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy 
promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

wymaga głosowania. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Powiatowi Łańcuckiemu w roku 2019 pomocy finansowej umieszcza po punkcie 8) 
porządku obrad sesji a projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw po 
dotychczasowym punkcie 17) porządku obrad sesji. 
 
Projekty uchwał w sprawie: 
 

 zmiany Uchwały Nr XI/187/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne, 

 zmieniającą uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy 
promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
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zaproponował umieścić również po dotychczasowym punkcie 17) porządku obrad 
sesji. 
Autopoprawki do projektów uchwał w sprawie: 
 

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

lata 2019 – 2042.  
 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza. 

umieścił w punktach dotyczących przedmiotowych projektów uchwał. 
 
Poinformował, że wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza wymaga 
głosowania natomiast wprowadzenie pozostałych autopoprawek do projektów uchwał 
nie wymaga głosowania. 
 

Radny Piotr Tomański zabrał głos w imieniu Koalicji Obywatelskiej prosząc aby na 
przygotowywany na Zarządzie a później rozsyłany radnym komplet materiałów  
zawierał wszystkie punkty, które są procedowane na sesji Sejmiku. Po raz kolejny 
ma miejsce sytuacja kiedy dochodzą dodatkowe punkty, których wprowadzenie 
byłoby możliwe wcześniej i nie chodzi o wprowadzenie punktów dotyczących 
dofinansowania gmin. Zauważył, że w związku z wprowadzeniem nowych punktów 
konieczne będzie zwołanie posiedzenia Komisji Budżetu, Mienia i Finansów i 
ogłoszenia przerwy w obradach. Radny podkreślił, że rozumie, że zdarza się 
konieczność szybkiego wprowadzenia niektórych spraw ale chodzi aby takie sytuacje 
nie były zbyt często. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd pamięta o tym aby jak 
najmniej zmian aby wprowadzanych w ostatniej chwili i jest to minimalizowane. 
Podkreślił, że zmian, których zaskakują jest coraz mniej i prosi w tym temacie o 
wyrozumiałość. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Zarząd faktycznie ostatnio wprowadza 
mniej zmian do porządku obrad sesji. Poinformował również, że w trakcie sesji 
zostanie ogłoszona przerwa, w trakcie której odbędzie się posiedzenie Komisji 
Budżetu, Mienia i Finansów.  
 
W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad sesji, Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza  głosowało 28 
radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XI/187/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy 

Wadowice Górne  głosowało 28 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr 
XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie w 
sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg 
wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg  głosowało 27 radnych, 1 radny był przeciw, 4 radnych wstrzymało się 
od głosu. 
 

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XIII sesji przedstawiał się 
następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Karpackiej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi                      
w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania 
działań rewitalizacyjnych, 

5. Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na 
rzecz Gminy Komańcza +AUTOPOPRAWKA. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Czermin, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Przeworskiego, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego 
na realizację inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł  
Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami – etap I. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Łańcuckiemu w roku 2019 
pomocy finansowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2019 r.+ AUTOPOPRAWKI. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich 
na terenie województwa podkarpackiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. 
Artura Malawskiego w Rzeszowie, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego 
Kępińskiego w Jarosławiu, 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/187/19 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne. 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za 
przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

22. Prezentacja Planu Poprawy Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej na 
sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie. 

23. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego 
za I półrocze 2019 roku, 

24. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Podkarpackiego, 

25. Informacja o stanie realizacji przez Województwo Podkarpackie/Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament 
Edukacji, Nauki i Sportu projektów stypendialnych dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w 2019 roku, 

26. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. planów 
finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa. 

27. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia 
negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom 
społecznym. 

28. Informacja nt. stanu przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2027 (RPO WP 2021 – 
2027). 

29. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. Działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (stan 
na koniec II kwartału 2019 r.), 
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30. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. Działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (stan na koniec II kwartału 2019 r.).  

31. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 7 sierpnia 2019 r. do 11 września 2019 r. 

32. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XI sesji w dniu                      
26 sierpnia 2019 r.  

33. Interpelacje i zapytania radnych. 
34. Wnioski i oświadczenia radnych. 
35. Zamknięcie sesji. 

      
 
Przyjęcie protokołu XI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekt protokołu z XI sesji został 
przesłany radnym w wersji elektronicznej. 
 
W związku z brakiem uwag do jego treści Przewodniczący zarządził głosowanie nad  
przyjęciem protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wyniku głosowania protokół został 
przyjęty 30 głosami za, bez głosów sprzeciwu, przy 2 głosach wstrzymujących się.  
 
Poprosił radnego Jacka Magdonia o poinformowanie radnych o materiałach, które 
otrzymali odnośnie obchodów Roku PŁK Lisa Kuli na Podkarpaciu.  
 
Radny Jacek Magdoń poinformował, że w  materiałach znajdują się m.in.: numer 
czasopisma Związku Strzeleckiego „Strzelec” , książeczkę opublikowaną przez IPN 
zawierającą syntetyczną biografię płk Lisa Kuli. Radny poinformował ponadto, że w 
październiku br. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
przygotowuje dla młodzieży grę na smarfon - Leopold Go, która w bardzo 
nowoczesny sposób będzie prowadzić uczestników zabawy szlakiem bohaterów, w 
tym Leopolda Lisa Kuli.  
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że Sejmik Województwa Podkarpackiego 
podjął uchwałę określającą ten rok jako rok Leopolda Lisa Kuli. Podziękował 
radnemu za troszczenie się o pamięć Pułkownika Lisa Kuli.  
 
Następnie Przewodniczący o godzinie 14.00 ogłosił 15 minut przerwy w obradach 
celem odbycia posiedzenia komisji. 
Po przerwie Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady i przystąpił do realizacji 
porządku obrad sesji. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Karpackiej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Łączności z Polakami za 
Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok. 
 
Radny Piotr Tomański zabierając w imieniu w Imieniu Klubu Radnych KO zwrócił 
się z pytaniem czy potrzebne są kolejne komisje. Stwierdził, że wie iż ta komisja już 
działa ale zajmuje się ona tymi sprawami, którymi może zająć się komisja już 
działająca. Pytał po co mnożyć kolejne byty skro tymi sprawami może zając się 
powołana na początku kadencji Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i 
Promocji.  
 
Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że w tej chwili mówimy o planie pracy 
komisji, natomiast komisje zostały już powołane i jest to spóźniona reakcja radnego. 
Komisja Karpacka ma m.in. na celu wypromowanie nazwy Karpaty .  
Komisja Łączności z Polakami za Granicą powstała w zasadzie w 100 – lecie 
odzyskania niepodległości i powstała m.in. celem podkreślenia, że nie zapominamy o 
Polakach za granicą.  
 
Radny Jacek Magdoń poinformował, że działalność Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą wyniknęła z doświadczeń poprzedniej kadencji Sejmiku, chodziło o to, że 
nasi rodacy za granicą nie zawsze chcą być traktowani jako kompleks spraw 
zagranicznych, szczególnie chodzi o rodaków ze Wschodu, którzy są obrażeni kiedy 
mówi się na nich Polonia i mówią iż oni nigdy z Polski nie wyjechali  tylko przesunięto 
granicę. Wzorowane to było również na doświadczeniach Województwa 
Małopolskiego, które również powołało taka komisję.  
 
Radny Adam Drozd stwierdził, że jest mu przykro iż radny nie docenia iż jest chęć 
zintensyfikowania prac w ramach Komisji Karpackiej bo jak wie zabiega się o 
Strategię Kw Komisji Europejskiej i chce się realizować i zdecydowanie przyspieszyć 
różne działania współpracy na terenie Regionu Karpackiego. 
 
Radny Piotr Tomański podkreślił, że cieszy go fakt dynamicznej pracy i 
nawiązywanej współpracy, tylko chodzi mu o strategię organizacji i mogłaby być 
jedna komisja a w niej podkomisje. Radny stwierdził, że ni ma zastrzeżeń co do 
działań tylko co do ilości komisji. 
 
Radny Adam Drozd zaznaczył, że każda z komisji zajmie się węższym zakresem 
działalności ale intensywniej. 
 
 
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr XIII/217/19 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Zadania 
polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie 
wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych. 
 
Radny Krzysztof Feret poinformował, że ma pytanie odnośnie trwałości projektu 
ponieważ z jednej strony jest on wpisany do wieloletniej prognozy finansowej i ma 
swój budżet, dotyczy przedsięwzięcia, którego cykl życia powinien być regularny i 
dość długi natomiast ze szczegółów opisu tego projektu wiadomo, że obejmuje 
cztery duże działania szkoleniowe i zamyka się w dwóch latach. Radny stwierdził, że 
jego zdaniem powinien on mieć bardziej trwałą formułę i oczekuje od Zarządu 
utworzenia platformy wymiany doświadczeń i informowania się w temacie co w 
zakresie rewitalizacji można uczynić. Byłaby to baza dobrych praktyk przy użyciu 
nawet narzędzi internetowych. Radny stwierdził, że nie chciałby aby ten projekt 
skończył się na czterech działaniach szkoleniowych i w związku z tym interesuje go 
czy jest jakiś zamysł wydłużenia projektu aby stał się on dobrą platformą do wymiany 
doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami. 
 
Wicemarszałek Województwa – Maria Kurowska poinformowała, że Zarząd 
zastanowi się czy będzie taka potrzeba. W tej chwili Samorząd Województwa 
otrzymał z Ministerstwa Finansów milion złotych i chce doszkolić urzędników i osoby 
zainteresowane projektami rewitalizacyjnymi aby składane wnioski były dobrze 
przygotowane. Projekt obejmuje 2 lata ponieważ sądzi się, że wciągu tego czasu 
zostanie uzyskany efekt. Jednym z efektów jest zmiana lokalnych programów 
rewitalizacji na gminne programy rewitalizacji, w działaniach tych będzie także 
prezentacja pokazowej rewitalizacji jaka ma miejsce w Stalowej Woli. Pani 
Wicemarszałek poinformowała, że jeśli okaże się, że te dwa lata nie wystarczą to 
wtedy można będzie zastanowić się nad niniejszą kwestią w przyszłości. 
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej 
uchwały.  
 
Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr XIII/218/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 
Gminy Komańcza +AUTOPOPRAWKA. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/219/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Czermin. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że pomoc finansowana udzielana jest w 
związku z usuwaniem skutków powodzi. Ponadto w Gminie Wadowice nastąpiły 
oszczędności z udzielonej pomocy i Wójt zawnioskował o zmianę i dopisanie 
dodatkowych zadań w otrzymanej pomocy od Samorządu Województwa. Przywołana 
kwestia dotyczy zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne. 
 
Radny Krzysztof Feret zwrócił uwagę, że uchwały dotyczące pomocy finansowych 
podejmowane są na wniosek władz gminy. Radny pytał czy Zarząd Województwa  
opracował lub opracowuje program współfinansowania szkód popowodziowych, z 
którym można mieć do czynienia przy okazji procedowania nad budżetem 
województwa, które zbliża się dużymi krokami czy też będzie to nadal działanie 
akcyjne. Radny podkreślił, że wolałby aby taki program był bo to zabezpiecza środki, 
daje komfort burmistrzom i wójtom co do finansowania niezbędnych napraw 
infrastruktury i radni mają świadomość iż mają do czynienia z większą pozycją która 
jest w budżecie województwa. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że powódź ma charakter akcyjny. 
Zasadniczym źródłem finansowania szkód powodziowych jest budżet państwa i 
Wojewoda i zostały już wręczone promesy dla gmin. Zarząd Województwa podjął 
trzy działania. Jednym z nich było uruchomienie środków z budżetu województwa dla 
gmin i była na to określona kwota około miliona złotych, która została przekroczona i 
wynosi ona obecnie ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. Współpracując z Wojewodą 
Zarząd oceniał wszystkie straty, które szacowały gminy, Zarząd wyszedł z założenia 
iż będzie chciał głównie wesprzeć infrastrukturę drogową. Zarząd przeznaczył 
również 1 milion 200 tysięcy na likwidację szkód na drogach wojewódzkich. 
Obowiązkiem Sejmiku jest przygotowanie 1% rezerwy na nadzwyczajne okoliczności 
związane z klęskami żywiołowymi. Zarząd wystąpił do Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju aby wyraziło ono zgodę na wydatkowanie środków z RPO, na którą 
otrzymał nie do końca satysfakcjonującą odpowiedź ponieważ nie ma możliwości 
przeznaczenia na usuwanie skutków na drogach i w infrastrukturze ale można będzie 
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reelokować środki na jeden z projektów przeciwpowodziowych, który czeka do 
wdrażania. Samorząd Województwa także wystąpił o trzeci rodzaj pomocy tj. fundusz 
solidarnościowy, który występuje na poziomie  Unii Europejskiej lecz suma 
występujących strat nie osiągnęła minimalnego progu tej pomocy dlatego MSWiA nie 
może wystąpić o partycypację naszego kraju w tym funduszu. Pan Marszałek 
stwierdził, że może należy zastanowić się nad dookreśleniem tego w budżecie 
województwa, jednym z takich dookreśleń jest fakt wyznaczenia rezerwy na 
nadzwyczajne wydarzenia i katastrofy. Być może należałoby rozmawiać o kryteriach  
ale kwoty zostały podzielone zgodnie z określonymi  kryteriami. Należy zaznaczyć, 
że nie jest to znacząca pomoc ponieważ dotyczy tysięcy złotych a straty były czasem 
milionowe. Pan Marszałek poinformował, że można wrócić do tej sprawy na 
posiedzeniach komisji oraz w trakcie debaty budżetowej i dokładnie odnieść się do 
propozycji radnego.  
 
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/220/19 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Przeworskiego. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/221/19 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację 
inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł  Sędziszów Małopolski) z 
drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i 
urządzeniami – etap I. 
 

Wicemarszałek Województwa – Ewa Draus poinformowała, że Województwo 
Podkarpackie z Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim zawarło porozumienie w 
dniu 27.04.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na realizację 
zadania pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą 
krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 
– etap I”.  Województwo zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej dla 
powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w kwocie 1 200 000,00 zł. W 2016r. na 
podstawie wniosku Powiatu z dnia 30.11.2016 roku została przekazana dotacja w 
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wysokości 22 227,00 zł. W związku z niewykorzystaniem środków w 2018r. na kwotę 
900 000,00 zł, co było spowodowane opóźnieniem realizacji zadania, Powiat planuje 
wykorzystać pomoc finansową w transzach, jak stanowi niniejsza uchwała, tzn. w 
2019 roku w kwocie 277 773,00 zł i w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł. Pani 
Wicemarszałek poinformowała, że jest to inwestycja, którą zgłosił Powiat Ropczycko-  
Sędziszowski. Zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/222/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Łańcuckiemu w roku 2019 pomocy 
finansowej. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/223/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2019 r.+ AUTOPOPRAWKI. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XIII/224/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 + AUTOPOPRAWKI. 
 
Radny Piotr Tomański pytał czego dotyczą zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej.   
 
Skarbnik Województwa – pani Janina Jastrząb poinformowała, że zmiany w 
wieloletniej prognozie finansowej dotyczą wprowadzenia ośmiu nowych 
przedsięwzięć, z tym, że dwa przedsięwzięcia, które rozpoczynają się w 2019 roku 
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mają też odzwierciedlenie w zmianach w budżecie. Nowe przedsięwzięcia dotyczą 
takich zakresów i nazw jak:  

  „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”. Okres realizacji 
zadania to lata 2019 - 2020. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 275.289,-zł, 
w tym finansowanie ze środków: UE – 256.633,-zł, własnych samorządu 
województwa – 18.656,-zł.  

 „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i 
przyrodniczego regionu Karpat”. Zadanie realizowane z funduszy 
norweskich i EOG przez Departament Gospodarki Regionalnej. Okres 
realizacji w latach 2020-2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 
7.791.147,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE – 7.539.803,-zł, 
własnych samorządu województwa – 251.344,-zł.  

 „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie 
wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych”. Zadanie realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Departament Gospodarki 
Regionalnej. Okres realizacji w latach 2019-2021. Ogółem wartość 
przedsięwzięcia: 917.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE – 
701.505,-zł, własnych samorządu województwa – 91.700,-zł, budżetu 
państwa – 123.795,-zł. 

 „English4You”. Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
nadzorowane przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu. Okres realizacji 
w latach 2020 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 422.710, w tym 
finansowanie ze środków: UE - 359.304,-zł, budżetu państwa – 21.137,-zł, 
własnych samorządu województwa – 42.269,-zł.  

 „GreenFilmTourism”. Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w 
Rzeszowie w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja, Okres 
realizacji w latach 2020 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 
634.104,-zł, w tym finansowanie ze środków własnych samorządu 
województwa (zabezpieczone w WPF) w kwocie 95.117,-zł. 

 „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu 
oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki 
piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”. Zadanie 
realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014-2020, nadzorowane przez 
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Okres realizacji w 
latach 2019 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 45.920.691,-zł, w 
tym finansowanie ze środków własnych samorządu województwa 
(zabezpieczone w WPF) w kwocie 2.273.397,-zł. 

 „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami”. 
Zadanie realizowane przez PZDW w Rzeszowie, nadzorowane przez 
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego. Okres realizacji 
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w latach 2020 - 2030. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 4.680.000,-zł, w 
całości finansowane ze środków własnych samorządu województwa. 

 „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu 
dróg wojewódzkich”. Zadanie realizowane przez PZDW w Rzeszowie, 
nadzorowane przez Departament Dróg i Publicznego Transportu 
Zbiorowego. Okres realizacji w latach 2020 - 2025. Ogółem wartość 
przedsięwzięcia: 880.000,-zł, w całości finansowane ze środków własnych 
samorządu województwa. 

 
Zmiany na innych przedsięwzięciach ujętych już w  WPF polegają na przeniesieniu 
pomiędzy latami w związku z oszczędnościami  lub w związku z tym iż wydatki będą 
ponoszone w innych latach niż planowano pierwotnie. Jeśli chodzi o zmiany w 
budżecie to duża pozycja dotyczy przedsięwzięcia ujętego również w WPF a dotyczy 
zakupu, modernizacji, przeglądu i rewizji pojazdów szynowych.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/225/19 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na 
terenie województwa podkarpackiego. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/226/19 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim 
Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił do składu Rady 

Społecznej następujące osoby: 

 Wojciech Brzezowski 
 Jacek Maślanka 
 Magdalena Bartkowicz 
 Jan Dziubiński 
 Bogdan Romaniuk 
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wszyscy wyrazili zgodę na 
kandydowanie do składu Rady Społecznej. 
 
Radny Piotr Tomański stwierdził, że PiS i Przewodniczący są przygotowani z taką 
ilością kandydatów, jaka jest liczba miejsc do obsadzenia w składzie Rady. Opozycja 
nie może zgłosić kandydata, który zostałby przegłosowany ponieważ ma mniejszość 
w Sejmiku. Pokazały to głosowania kandydatów do Rad Społecznych w innych 
szpitalach. Radny apelował aby zostawić dla opozycji również jedno miejsce do 
pracy w składzie Rad Społecznych.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciw nie było, 6 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr XIII/227/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Marszałek Władysław Ortyl przypomniał, że zbliża się 20 - lecie Samorządu 
Województwa i Zarząd chce aby był to czas kiedy zostaną wprowadzone pewne 
elementy i działania związane z funkcjonowaniem Sejmiku. Zarząd chciałby aby 
Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego miał charakter poznawczy, 
edukacyjny dla dzieci i młodzieży z naszego województwa. Edukacja związana z 
demokracją i funkcjonowaniem struktur państwa i samorządu jest niezmiernie 
potrzebna dla sprawnego kierowania województwem w przyszłości. Promowanie idei 
samorządności wśród młodzieży i promowanie postaw obywatelskich jest naprawdę 
potrzebne aby taka instytucja jak samorząd dobrze współpracowała z różnymi 
organami samorządu lokalnego. Zarząd chciałby aby Sejmik opiniował  tematy i 
zagadnienia, które dotyczą młodzieży. Wiadomo, że przygotowywane są dla 
młodzieży nagrody i stypendia, ostatnio miała miejsce piękna gala w formule „Nie 
zagubić talentu”, gdzie uhonorowano najzdolniejszą młodzież województwa, w sumie 
prawie 3 miliony złotych przeznaczane jest na stypendia wspierane środkami RPO. 
Ważne aby młodzież wypowiadała się w dziedzinie nauki, kultury, dziedzictwa 
narodowego, sportu. Są to sprawy, które powinny być w centrum zainteresowania 
młodzieży. Pan Marszałek kończąc swoje wystąpienie poinformował, że I 
posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku odbyłoby się przy okazji uroczystej gali z okazji 
20 - lecia Samorządu.  
 
Radny Krzysztof Feret stwierdził, że podoba mu się idea Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego ponieważ z jednej strony możemy oprócz wszystkich 
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atutów wskazanych przez Marszałka mieć możliwość skorzystania z głosu młodych 
ludzi, którzy w normalnym trybie mają ograniczony dostęp do tego aby się 
wypowiadać w ważnych sprawach. Daje to możliwość uwrażliwiania młodzieży na 
sprawy publiczne oraz możliwość rozbudzania zainteresowania aktywnością 
publiczną. Radny pytał skąd będą brane osoby do Sejmiku ponieważ jak stwierdził 
na pewno nie będzie wyborów, pytał czy będą to stypendyści honorowani przez 
Marszałka czy będzie jeszcze jakiś inny tryb. Pytał ile będzie tych osób i czy Zarząd 
Województwa napotka jakieś objawy inicjatywy aktywności ze strony tych ludzi czy 
był to pomysł, który od początku powstał w Zarządzie w oparciu o praktyki powstałe 
w innych samorządach ponieważ znamy przypadki młodzieżowego Sejmu czy 
młodzieżowych Rad Miasta. 
 
Radny Adam Drozd wyraził duże zadowolenie z propozycji podjęcia przedmiotowej 
uchwały. Zaznaczył, że był jednym z pierwszych w Polsce twórców młodzieżowej 
Rady Sanoka, była to druga taka rada w Polsce po Częstochowie. Rada ta okazała 
się kuźnią talentów ponieważ wiele osób z tej młodzieżowej Rady funkcjonuje w 
samorządzie.   
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że inicjatywa wychodziła z licznych 
gremiów związanych z młodzieżą i organizacjami pozarządowymi. Były też sygnały 
od samorządu studenckiego. Zarząd chciałby aby podstawowym źródłem naboru 
były osoby wyróżniane i honorowane. Chciałby aby taką możliwość miał również 
Sejmik. Zarząd będzie chciał aby regulamin i zasady były przedmiotem pracy Komisji 
Edukacji aby można było to przedyskutować i wysłuchać uwag. Zarząd chce aby 
reprezentacja ta była w różnym wieku i zrównoważona pod względem terytorialnym. 
Kwestie te nie są jeszcze ostatecznie zdecydowane, Zarząd oczekuje propozycji w 
tym zakresie.  
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej 
uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/228/19 została podjęta jednogłośnie (22 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Wójt Gminy Czermin- Sławomir Sidur podziękował za zaproszenie na sesję 
Sejmiku. Wyraził  podziękowania za udzielenie wsparcia Gminie Czermin, która w 
miesiącu maju br. została nawiedzona klęską powodzi. Podkreślił, że dzięki wsparciu 
udzielonemu przez Samorząd Województwa uda się wyremontować dwa odcinki 
dróg gminnych.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. 
Artura Malawskiego w Rzeszowie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/229/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu. 
 
Radny Piotr Tomański pytał czy jest to zmiana istotna czy też nie. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że wszystkie zmiany statutów dotyczące 
instytucji kultury wynikają ze zmian RODO oraz spraw obronnych. Wyjaśnił, że s-ą to 
kwestie porządkowe, które wymagają uregulowania.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/230/19 została podjęta jednogłośnie (21 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego 
w Jarosławiu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/231/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie. 
 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr XIII/232/19 została podjęta jednogłośnie (22 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr XIII/233/19  stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/187/19 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne. 
 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XIII/234/19 została podjęta jednogłośnie (22 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za 
przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
 
Radny Piotr Tomański stwierdził, że rozumie iż najważniejsza zmiana to § 1 pkt 7. 
Radny pytał za co jest 1 zł – bo nie jest to zapisane oraz jak będzie to liczone do 
momentu kiedy uchwała zostanie przyjęta.  
 
Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – Piotr 
Miąso wyjaśnił, że jest to zmiana dotycząca poprzedniej uchwały i są w niej 
wszystkie sposoby naliczenia opłat. Zmiana, którą w tej chwili się proponuje dotyczy 
obniżenia stawki, ogłoszenia wyborcze były do tej pory traktowane jako reklamy i 
przy reklamach o powierzchni większej niż 1 m2 stawka była 5 zł za 1 m2 a przy 
mniejszych 2 zł. Zmian polega również na tym, że nie mówimy o powierzchni reklamy 
tylko o powierzchni nośnika, który zawiera w sobie treści o charakterze wyborczym 
traktując te treści jako treści publiczne. Ideą było zniesienie stawek ale stan prawny 
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na dzisiaj nie pozwala na ustanowienie stawek zerowych, stąd obniżenie stawki do 
symbolicznej złotówki.   
 
Radny Piotr Tomański stwierdził, że ponieważ w uzasadnieniu nie jest napisane to 
co tłumaczył dyrektor PZDW, czyli radni nie mogli wiedzieć jakie wcześniej były 
stawki, w projekcie nie jest napisane, że 1 zł za cokolwiek, więc nie wie czy nie 
trzeba tego dopisać. 
Dyrektor Piotr Miąso zwrócił uwagę, że jeśli przeczytamy w całości uchwałę, którą 
zmieniamy i dodamy tę zmianę wszystko staje się jasne. Wyjaśnił, że dzisiaj 
zajmujemy się wprowadzeniem tylko jednego elementu tj. stawki.  
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej 
uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr XIII/235/19 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Prezentacja Planu Poprawy Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej na sieci 
dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 
Marszałek Województwa - Władysław Ortyl przedstawił prezentację na temat 
Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg 
wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie. 
Prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
Szczegółowy zakres planu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na 
drogach wojewódzkich stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I 
półrocze 2019 roku. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 26  niniejszego protokołu. 
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Informacja o stanie realizacji przez Województwo Podkarpackie/Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament 
Edukacji, Nauki i Sportu projektów stypendialnych dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w 2019 roku. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 
 
 
Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. planów finansowych 
instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
 
Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia 
negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom 
społecznym. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 
 
 
Informacja nt. stanu przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2027 (RPO WP 2021 – 2027). 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
Marszałek Województwa - Władysław Ortyl podkreślił, że niniejszy punkt jest 
ważny z punktu widzenia przygotowań województwa do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2027. Nowa 
perspektywa będzie w zmniejszonej formie co do ilości środków, Zarząd chce aby w 
jak najmniejszym stopniu dotknęło to nasze województwo. Są już pewne założenia, 
Zarząd jest po kilku spotkaniach w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odbywają się 
konsultacje i narady w Brukseli. Pan Marszałek zwrócił się z prośbą do dyrektora 
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym o syntetyczne 
przekazanie niniejszego tematu.  
Pan Marszałek poinformował również, że równolegle przygotowywana jest zmiana 
strategii województwa podkarpackiego. 
 
Pan Wojciech Magnowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym 
Programem Operacyjnym przedstawił informację nt. stanu przygotowania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2021-2027. 
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Niniejsza prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. Działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (stan 
na koniec II kwartału 2019 r.). 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 
 
 
Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. Działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (stan na koniec II kwartału 2019 r.).  
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 
 
 
Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 
7 sierpnia 2019 r. do 11 września 2019 r. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 
 
 
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XI sesji w dniu  26 sierpnia 2019 r.  
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 
 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań. 
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radni nie złożyli wniosków i oświadczeń. 
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Zamknięcie sesji. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku - Jerzy Borcz zamknął 
obrady XIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji .  
 
 
Sesja zakończyła się o godzinie 16.05 . 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
  
Protokołowała: 
 
Iwona Kiełbasa 
 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                               Jerzy Borcz 
   
 
 
 


