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Protokół Nr XI/19 

sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 sierpnia 2019 r.  

 

XI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  

26 sierpnia 2019 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.15. 

 

Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz poprosił radnych o powstanie i odmówienie  

Modlitwy za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego otworzył obrady XI 

sesji. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że na sali jest 

wymagane quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku powitał przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  

Poinformował, że na jego ręce  wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 
projektów uchwał w sprawie: 
 
1) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

dla Gminy Borowa, 
2) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

dla Gminy Wadowice Górne, 
3) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

dla Gminy Dębica, 
4) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

dla Gminy Cisna. 
 

Oraz: 
1) Uchwała Nr 67/1791/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 

2) Uchwała Nr 67/1792/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
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w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.  

 
Projekty dotyczące pomocy finansowych umieścił kolejno po punkcie 7 porządku obrad 
sesji. 
 
Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2019 r. i autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 
umieścił w punktach dotyczących przedmiotowych projektów uchwał.  
 
Dodatkowo poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek Zarządu o wycofanie                     

z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie przez Województwo Podkarpackie jednego udziału w Spółce NSS NET               

Sp. z o.o 

 
Ponadto zaznaczył, że  wpłynął wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                           
o wprowadzenie do porządku obrad  
 
- Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka 

Województwa Podkarpackiego  

 
- Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

 

Które umieścił po dotychczasowym punkcie 37) 

Następnie zaproponował przystąpienie do głosowania nad wnioskami dotyczącymi 
zmian do porządku obrad sesji. 
 
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Marszałka Województwa Podkarpackiego głosowało: 29 radnych, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie głosowało: 29 radnych, 

nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XI sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów IX i X sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Partnerów Projektu PSIP na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej (PSIP)”, 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/824/18 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie – Miasto 

Rzeszów pomocy finansowej, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” 

zmienionej Uchwałą Nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 

czerwca 2019 r., 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu 

Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, 

na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji 

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą 

Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r., 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Borowa, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Cisna, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2019 r. +AUTOPOPRAWKI 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 + AUTOPOPRAWKI 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia I transzy pożyczki długoterminowej z 

Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Województwa Podkarpackiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu 

Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu 

Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z 

Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Łańcucie, 



4 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, 

21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 

22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, 

23. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, 

24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, 

25. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku, 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa 

Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego,  

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej                                    

w Kolbuszowej, 

28. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Statutu Muzeum Historycznego 

w Sanoku, 

29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Edwardowi Kazimierskiemu Odznaki 

Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Nauczanie na odległość i narzędzia ICT szansą na równy dostęp do doskonalenia 

zawodowego nauczycieli” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, 

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na lata 2014 – 2021, 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” przez Województwo 

Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach 

Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021, 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu 

Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w 

Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu oraz zwiększenie wynajmowanej 

powierzchni, 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90 % bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Frysztak, 
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35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie 

bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. 

Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie 

bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. 

Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, 

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka 

Województwa Podkarpackiego,  

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

39. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 

osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

40. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego. 

41. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek 

organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 roku, 

42. Informacja dotyczącej „Sprawozdania z realizacji w latach 2016 – 2017 

Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim 

na lata 2014 – 2017”. 

43. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej 

POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” (OT) za rok 2018. 

44. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 r. 

45. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 11 

czerwca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. 

46. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na X sesji w dniu 22 lipca 2019 r.  

47. Interpelacje i zapytania radnych. 

48. Wnioski i oświadczenia radnych. 

49. Zamknięcie sesji. 

            

Przyjęcie protokołów IX i X sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekty protokołów sesji zostały przesłane 

radnym w wersji elektronicznej.  

Radni nie wnieśli uwag do jego treści. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów.  

Za przyjęciem protokołu głosowało 29 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 

się od głosu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

VII/107/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Partnerów Projektu PSIP na realizację inwestycji pn. 

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/181/19 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 

podkarpackiego, 

 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że klasztor w Komańczy zrezygnował z 

dotacji w z związku ze zmianą zakresu prac dlatego też pozostało do rozdzielenia 

71 000 zł i zostały te pieniądze zagospodarowane na: 

 

- Chmielów - Parafia rzymsko – katolicka św. Stanisława Biskupa– 37 000 zł 

- Krzemienica- Parafia rzymsko- katolicka Matki Bożej Pocieszenia – 11 000 zł 

- Sędziszów Małopolski – Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów - 23 000 zł 

 

Radny Piotr Tomański zapytał dlaczego Marszałek wymienił tylko zabytki sakralne               

i jak rozkłada się procentowo finansowanie zabytków sakralnych w stosunku do 

przedsiębiorców, kamienic i innych. Poprosił o odpowiedz pisemną. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/182/19 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 

za) i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/824/18 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie – Miasto 

Rzeszów pomocy finansowej, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/183/19 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

na lata 2017 – 2020” zmienionej Uchwałą Nr IX/149/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r., 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr XI/184/19 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu 

Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, 

na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną 

Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r., 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/185/19 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Borowa, 

 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że po ostatecznym oszacowaniu szkód 

przez Wojewodę możemy odnieść się do wniosków pomocowych i przekazać pomoc 

finansową dla gmin poszkodowanych przez powódź. Zróżnicowane kwoty wynikają ze 

strat ale tez dochodów gminy, jej wielkości i ilości mieszkańców. Ogólnie przekazujemy 

kwotę miliona złotych  na drogi dla czterech gmin. Wpłynął jeszcze wniosek z gminy 

Czermin jednak po terminie, będzie on jeszcze analizowany i zobaczymy jak się 

Zarząd do niego odniesie. 

 

Radny Jan Tarapata stwierdził, że chodziło mu o gminę Czermin ale już Marszałek 

odpowiedział. Poprosił tylko aby uwzględnić ich prośbę i pomóc im w najbliższej  

przyszłości. 

 

Radny Krzysztof Feret zapytał jaki jest montaż finansowy na pokrywanie tych strat                                        

i czy powinniśmy oczekiwać, że w kolejnym budżecie będziemy brali udział                                   

w finasowaniu tych szkód. 

 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że szkody będą pokrywane także z budżetu 

państwa nie tylko w tym roku ale i w kolejnych. Stwierdził też, że wystąpili do Komisji 

Europejskiej aby można było poprawić infrastrukturę przeciwpowodziową taką jak 

wały, poldery z Regionalnego Programu Operacyjnego – rozmowy trwają być może 

się to uda. Ponadto proponowali wystąpienie do Funduszu Solidarności jednak 

otrzymali pismo, że suma szkód była zbyt niska i nie uda się tego zrealizować.  
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W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/186/19 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały 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 XI/187/19 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/188/19 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Cisna, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/189/19 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 

na 2019 r. +AUTOPOPRAWKI 

 

Marszałek Władysław Ortyl zaproponował aby Pani Skarbnik przedstawiła po krótce 

projekt uchwały. 

 

Skarbnik Województwa stwierdziła, że uchwała jest obszerna. Zawiera zmiany w 

zakresie dochodów które zmniejszają się o 36 551 293 a zmniejszają o 10 807 014 zł. 

per saldem jest to kwota 25 744 279 zł. 

 



9 
 

 

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi: 

1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2019 r. o kwotę 20.963.215,-zł, 

2) zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 

21.263.840,-zł,  

3) zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów                              

i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 300.625,-zł. 

 

Zmiany w dochodach ściśle dotyczą środków celowanych, są to środki z budżetu UE, 

środki związane z dofinansowaniem projektów w ramach różnych projektów 

operacyjnych jak również rozliczenie VATu jako środków kwalifikowalnych                                    

w projektach. W zakresie wydatków jest tez zwiększenie 2,5% odpisu ze środków 

PFRON na obsługę zadań prowadzonych za rzecz osób niepełnosprawnych również 

opłaty związane z gospodarka odpadami jak tez zmiana klasyfikacji budżetowej                         

w związku ze zmianą rozporządzenia o szczegółowej klasyfikacji przychodów                              

i wydatków. Zmiany w dochodach wiążą się ściśle ze zmianami w wydatkach gdyż są 

to środki celowane i nie ma tu środków własnych.  

W zakresie wydatków zmniejszenia na kwotę 64 372 465 zł  a zwiększenia 17 664 971 

zł per saldem daje kwotę 46 707 494 zł. Jeżeli chodzi o zmiany wydatkach dotyczą 

one przeniesień, zmniejszeń jak i zwiększeń tych wydatków. Przeniesienia 

zaplanowane już w budżecie dotyczą kwoty 1 425 573 zł jest to związane z 

udzieleniem pomocy finansowych, środków na Program Odnowy Wsi dzisiaj podjęta, 

w lipcu na utrzymanie projektów Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej jak również 

dotacji z budżetu państwa na projekty realizowane przez beneficjentów czyli 

przeniesienia pomiędzy działami ewentualnie między sektorami dostosowanie do 

potrzeb beneficjentów. Jeżeli chodzi o zmniejszenie jest to kwota 62 582 985 zł i 

dotyczy to głównie 4 przedsięwzięć ujętych w WPFie, największa kwota dotyczy 

Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej 50 707 217 zł i ta zmiana spowodowana jest 

głównie przedłużającymi się negocjacjami z PKP PLK w sprawie uzyskania gruntu pod 

budowę zaplecza technicznego jak również wydłużeniem okresu kompletowania 

dokumentów ma to również odzwierciedlenie w WPFie. Przy tym projekcie następuje 

również wydłużenie do 2021 r. Drugi projekt który tez jest zmniejszany jeżeli chodzi o 

budżet o PSIP o 6 027 006 zł to dostosowanie do harmonogramu złożonych przez 

partnerów projektów, którzy nie rozstrzygnęli przetargów w tym roku a planują ich 

realizacje w roku następnym. Również w ramach Projektu Utworzenie Podkarpackiego 

Centrum Nauki jest zmniejszenie o 1 433 762 zł. To dostosowanie do 

opracowywanych harmonogramów rzeczowo – finansowych. Zmniejszenie obejmuje 

również udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa o którym dzisiaj radni 

decydowali a dotyczy budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego – 

realizacja tego projektu będzie w kwocie 8 mln zł tak jak była deklaracja natomiast w 

innych latach.  
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Radny Piotr Tomański stwierdził, że bardzo dużo zmniejszamy wpływy i wydatki co 

zrozumiałe, że gdy maleją wpływy to i wydatki. Zaznaczył, że jednej pozycji tj. kolei 

aglomeracyjnej zmniejszamy o 62 mln zł a jest to sztandarowa inwestycja – generalnie 

są cztery inwestycje, na które przeznaczyliśmy pieniądze na poprzednich sesjach są 

zagrożone z różnych powodów. Zaapelował do służb marszałka aby postarały się te 

założone w budżecie pieniądze wydać. 

 

Marszałek Władysław Ortyl podziękował za apel i doping bo Sejmik i Radni mają 

funkcje kontrolne w stosunku Zarządu ale w tym przypadku dotyczącym kolei jest to 

bardzo złożony projekt na kwotę 550 mln zł. i te przesunięcia wynikają z pewnych 

opóźnień procedur i powtórzeń. Musieliśmy powtórzyć przetarg na pojazdy szynowe 

bo udało się zaoszczędzić na tym pieniądze pomimo opóźnień czasowych. Jeżeli 

chodzi o uzyskanie prawa władania gruntem to tez procedury się opóźniają część 

będziemy musieli kupić część otrzymamy do władania. Stwierdził, że opóźnienia te nie 

zagrażają projektowi. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/190/19 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 + AUTOPOPRAWKI 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/191/19 została przyjęta  28 głosami za, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący się i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia I transzy pożyczki długoterminowej z 

Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Województwa Podkarpackiego. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/192/19 została przyjęta 27 głosami za, 0 przeciw, 3 

wstrzymujące się i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej, 

 

Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu PiS zgłosił kandydatów do pracy w Komisji 

dodał, że ma zgody tych osób: 

1. Dorota Łukaszyk 

2. Teresa Pamuła 

3. Anna Huk 

4. Mariusz Król 

5. Beata Bróż – Szaluś 

6. Maciej Lewicki 

 

Przewodniczący poinformował, że mamy obowiązek powołać przewodniczącego 

komisji, na stanowisko to zgłoszona została Dorota Łukaszyk poprosił o 

przegłosowanie tej kandydatury. W wyniku głosowania 20 radnych za, 0 przeciw, 4 

wstrzymujące się Pani Dorota Łukaszyk została powołana na przewodniczącą komisji 

konkursowej. 

 

Przewodniczący Sejmiku dodał, że uchwałą rady społecznej do składu komisji 

powołany jest Pan Marek Ptaszyński.  

Następnie poddał pod głosowanie skład komisji konkursowej (Teresa Pamuła, Anna 

Huk, Mariusz Król, Beata Bróż – Szaluś, Maciej Lewicki) W wyniku głosowania 20 

radnych za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się skład został powołany. 

 

Ostatecznie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały za którym 

głosowało 21 osób, nikt nie był przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

 

Uchwała Nr XI/193/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim 

Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/194/19 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim 

Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. 
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Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PIS zgłosił kandydaturę radnej 

Joanny Bril do składu Rady Społecznej, Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/195/19 została przyjęta 24 głosami za, nikt nie był 

przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii 

z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/196/19 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami za)  

i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej 

dla Dorosłych w Łańcucie, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/197/19 została przyjęta 24 głosami za, nikt nie był 

przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie 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. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/198/19 została przyjęta 25 głosami za, nikt nie był 

przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej 

dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/199/19 została przyjęta 24 głosami za, nikt nie był 

przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie 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. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/200/19 została przyjęta 25 głosami za, nikt nie był 

przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie 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. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/201/19 została przyjęta 25 głosami za, nikt nie był 

przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie 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. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/202/19 została przyjęta 25 głosami za, nikt nie był 

przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej 

dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku, 
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Radny Piotr Tomański zapytał dlaczego robimy taki ruch, że w tylu miastach 

likwidujemy policealne szkoły, jaki jest argument i dlaczego zabieramy możliwość 

kształcenia. 

 

Członek Zarządu Piotr Pilch stwierdził, że są to szkoły prowadzone przez samorząd 

ponieważ takie zmiany legislacyjne zaszły w całej Polsce dlatego tez i u nas – jest to 

zmiana systemowa. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/203/19 została przyjęta 25 głosami za, nikt nie 

był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa 

Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego,  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/204/19 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej                                    

w Kolbuszowej, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/205/19 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Statutu Muzeum 

Historycznego w Sanoku, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/206/19 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Edwardowi Kazimierskiemu Odznaki 

Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, iż Kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego” na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2019 r. 
zaopiniowała pozytywnie zgłoszenie o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego” Panu Edwardowi Kazimierskiemu. 
 Pan Edward Kazimierski ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum 
Mechaniczne w Ropczycach. W 1952 r. zdał maturę i w sierpniu tego roku został 
zatrudniony w WSK Mielec, w kontroli technicznej (W-06). Okresowo pełnił funkcję 
członka Prezydium Rady Zakładowej WSK. W latach 50. i 60. był także - przez trzy 
kadencje – radnym Miejskiej Rady Narodowej w Mielcu. W latach 1961-1966 kierował 
Oddziałem Ekspedycji WSK, a przy tym w latach 1962-1965 był społecznym 
kierownikiem sekcji bokserskiej „Stali” Mielec. Równocześnie dokształcał się i w 1963 
r. ukończył Studium Ekonomiki i Organizacji Zbytu w Przemyśle, prowadzone przez 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie. W 1967 r. powierzono mu funkcję 
wiceprezesa urzędującego do spraw organizacyjnych FKS Stal Mielec, którą pełnił 
z dużym powodzeniem do 1984 r. W tym okresie przyczynił się do osiągnięcia przez 
klub wielkich sukcesów w sporcie wyczynowym, m. in. dwukrotnego mistrzostwa Polski 
(1973 r., 1976 r.) i wicemistrzostwa (1975 r.) w piłce nożnej, wicemistrzostwa Polski 
(1975 r.) i zdobycia Pucharu Polski (1971 r.) w piłce ręcznej mężczyzn (1976 r.), 
a także licznych medali drużynowych i indywidualnych w lekkoatletyce, pływaniu 
i boksie. Kierował organizacją wielu zawodów: międzypaństwowych, 
międzynarodowych i krajowych, w tym m.in. 40. Jubileuszowymi Mistrzostwami Polski 
w Boksie. W 1969 r. uczestniczył w planowaniu i realizacji takich przedsięwzięć 
inwestycyjnych, jak m.in. budowa hotelu „Jubilat”, budowa dwupoziomowych trybun 
i sztucznego oświetlenia na stadionie głównym. Miał także duży udział w uruchomieniu 
w Mielcu Punktu Konsultacyjnego AWF w Warszawie i wprowadzeniu pierwszej 
w kraju powszechnej obowiązkowej nauki pływania w klasach drugich, we wszystkich 
mieleckich szkołach podstawowych, z oceną na świadectwie. W roku 1979 został 
wybrany prezesem Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Mielcu. W 1984 r. ukończył AWF w Warszawie i otrzymał tytuł magistra wychowania 
fizycznego oraz awansował na stanowisko głównego specjalisty ds. socjalnych 
w WSK. Kierował wówczas m.in. organizacją wypoczynku letniego i zimowego oraz 
działalnością rekreacyjną. W dniu 1.X.1991 r. przeszedł na emeryturę.  
Będąc na emeryturze, m.in. uczestniczył w organizacji 70-lecia powstania Klubu 
Sportowego Stal Mielec i opracowaniu wydawnictwa okolicznościowego (2009 r.), 
a także w organizowaniu kilku innych imprez rocznicowych tego Klubu. 
 Pan Edward Kazimierski za swoją pracę i osiągnięcia otrzymał liczne 
wyróżnienia i odznaczenia, m.in.: 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974 r.), Odznakę 100-lecia Sportu 
Polskiego (1968 r.), Złotą Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej” 
(1973 r.), Pamiątkowy Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1974 r.), Honorową 
Odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej” (1974 r.), Odznakę Honorową 
PZPN (1976 r., 1982 r.), Złotą Odznakę ZPPR (1978 r.), Złotą Odznakę „Zasłużony 
Działacz Turystki (1982 r.), Odznakę „Przyjaciel Dziecka” (1987 r.) i Medal 80-lecia 
PZPN (1999 r.) oraz wpis do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Mielca” (1979 r.).  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr XI/207/19 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Nauczanie na odległość i narzędzia ICT szansą na równy dostęp do 

doskonalenia zawodowego nauczycieli” przez Województwo Podkarpackie/ 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu 

Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/208/19 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” przez 

Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 

– 2021, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/209/19 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu 

Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w 

Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu oraz zwiększenie wynajmowanej 

powierzchni, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/210/19 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90 % bonifikaty od 

opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 
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Radny Piotr Tomański zapytał czy to jest upust dedykowany dla wszystkich czy jakiś 

konkretny. 

 

Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Zofia Kochan 

jest to upust dla naszej jednostki Muzeum w Markowej, jest to działka której wycena 

regulowaliśmy stan prawny i żeby wszystkie jednostki miały takie same warunki to 

proponujemy też dla tego muzeum. 

 

Radny Piotr Tomański stwierdził, że nasuwa się wniosek aby taki upust zastosować 

w stosunku do wszystkich pozostałych jednostek szkół itd. 

 

Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Zofia Kochan 

szkoły płaca za trwały zarząd i też w większości otrzymują upust zgodnie z ustawą 

natomiast tu jest wieczyste użytkowanie, które jest taką formą władania, że jeżeli to są 

nasze jednostki to proponujemy taką właśnie bonifikatę.  

 

Radny Piotr Tomański stwierdził, że on rozumie tę konkretna sytuację bardzo  dobrze 

ale chodzi o to, że jeżeli dajemy upust tej jednej jednostce czy kilku jednostkom to 

chodzi o to, żeby to przełożyć w działanie dla wszystkich mieszkańców podkarpacia 

tym bardziej, że jest teraz ustawa, że jak ktoś chce z wieczystego użytkowania zejść 

to przy zakupie otrzymuje upust bardzo duży. 

 

Członek Zarządu Piotr Pilch stwierdził, że takie upusty dla naszych jednostek są 

stosowane i nie są niczym nadzwyczajnym bo się w swoje jednostki inwestuje i się je 

wspiera a jeśli chodzi o takie rozszerzenie upustu dla wszystkich ludzi to jest to 

zupełnie nierealne. Każdy przypadek winien być oddzielnie rozpatrzony ale gdyby to 

miała być działalność gospodarcza prowadzona to dlaczego mielibyśmy dawać upust 

– byłoby to zupełnie nieuzasadnione ekonomicznie.  

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/211/19 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Frysztak, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/212/19 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie 

bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. 

Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, 

 

Radny Piotr Tomański zapytał czy to ma zostać wynajęte jakiejś instytucji skoro 

bezprzetargowo. 

 

Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz przedstawił uzasadnienie do niniejszej 
uchwały: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zwrócił się                 
z  wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem  pomieszczeń znajdujących się   
w lokalu nr 1,  w budynku  administracyjnym zlokalizowanym  przy ul. Hetmańskiej 9 
w Rzeszowie. 

Umowa najmu zostanie zawarta z Panem Bogdanem Rzońcą-Posłem do 
Parlamentu Europejskiego na czas sprawowania mandatu posła do Parlamentu 
Europejskiego, z przeznaczeniem na  prowadzenie Biura Poselskiego.  

 Łączna powierzchnia pomieszczeń wynajmowanych przez Pana Posła będzie 
wynosić 45,61 m2. 

Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości 1122 
zł brutto (20 zł netto za 1 m2 + VAT).               

Kwota czynszu zawiera opłaty związane z kosztami eksploatacji budynku 
obejmujące, m.in.: 

1) ogrzewanie budynku, 
2) opłatę za przeglądy budynku,  
3) opłatę za monitoring i konserwację systemu alarmowego, 
4) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
5) podatek od nieruchomości,  
6) opłatę za trwały zarząd,  
7) zużycie wody z odprowadzaniem ścieków,  
8) utrzymanie powierzchni wspólnie użytkowych. 

 Oprócz w/w opłat Najemca uiszczać będzie Wynajmującemu opłaty za energię 
elektryczną w kwotach wyliczonych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. 
Podstawą do ustalenia opłat za energię elektryczną będą faktury wystawione przez 
właściwe firmy dostarczające energię elektryczną.  
 
Radny Stefan Bieszczad stwierdził, iż Komisja Gospodarki i Infrastruktury zajmowała 

się tym punktem i dostała informację, że w tym najmie zawierają się koszty 

eksploatacji. Nie wynajmując tej powierzchni ponosilibyśmy stratę gdyż w tej chwili nie 

ma innych chętnych do wynajęcia. 

 

Radny Piotr Tomański stwierdził, że powinniśmy ogłosić ze wszyscy 

parlamentarzyści czy europosłowie mogą u nas korzystać z lokali bezprzetargowo 

 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że każdy parlamentarzysta, który będzie chciał 

korzystać z naszych powierzchni będzie miał taką możliwość tym bardziej, że jest zapis 

ustawowy, że mamy udostępniać lokale dla posłów czy europosłów. 
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W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/213/19 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie 

bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. 

Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, 

 

Radny Piotr Tomański po raz kolejny zapytał czy to ma zostać wynajęte jakiejś 

instytucji. 

 

Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz przedstawił uzasadnienie do niniejszej 
uchwały: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zwrócił się                 
z  wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem  pomieszczeń znajdujących się   
w lokalu nr 1,  w budynku  administracyjnym zlokalizowanym  przy ul. Hetmańskiej 9 
w Rzeszowie. 

Umowa najmu zostanie zawarta z Panem Tomaszem Porębą-Posłem do 
Parlamentu Europejskiego na czas sprawowania mandatu posła do Parlamentu 
Europejskiego, z przeznaczeniem na  prowadzenie Biura Poselskiego.  

 Łączna powierzchnia pomieszczeń wynajmowanych przez Pana Posła będzie 
wynosić 36,78 m2. 

Najemca będzie płacił wynajmującemu miesięczny czynsz  w wysokości 1122 
zł brutto (20zł netto za 1 m2 + VAT).               

Kwota czynszu zawiera opłaty związane z kosztami eksploatacji budynku 
obejmujące, m.in.: 

9) ogrzewanie budynku, 
10) opłatę za przeglądy budynku,  
11) opłatę za monitoring i konserwację systemu alarmowego, 
12) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
13) podatek od nieruchomości,  
14) opłatę za trwały zarząd,  
15) zużycie wody z odprowadzaniem ścieków,  
16) utrzymanie powierzchni wspólnie użytkowych. 

 Oprócz w/w opłat Najemca uiszczać będzie Wynajmującemu opłaty za energię 

elektryczną w kwotach wyliczonych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. 

Podstawą do ustalenia opłat za energię elektryczną będą faktury wystawione przez 

właściwe firmy dostarczające energię elektryczną.  

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/214/19 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka 

Województwa Podkarpackiego,  

 

Radny Piotr Tomański zapytał ile tego typu skarg do Urzędu trafia i ile radni widzą                 

i mają o nich wiedzę. 

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że takich skarg było kilka około czterech                        

i wszystkie muszą trafić na Sejmik. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/215/19 została przyjęta 25 głosami za, nikt nie był 

przeciw, cztery osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do 

protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XI/216/19 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami za) 

i stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 

osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

 

Radny Krzysztof Feret stwierdził, że w lutym tego roku na posiedzeniu Komisji 

Współpracy z zagranicą, Turystyki i Promocji zaproponował znacznie bardziej 

przejrzysty sposób pokazywania informacji o planowanych i odbytych wyjazdach, 

komisja to przyjęła, później pojawiły się zestawienia według tej nowej formuły – zostały 

dobrze przyjęte a teraz mamy z powrotem po staremu, mniej przejrzyście 

przedstawiona tę informację 

 

Informacja stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

 

Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa 

Podkarpackiego. 

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
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Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich 

jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 

roku, 

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Informacja dotyczącej „Sprawozdania z realizacji w latach 2016 – 2017 

Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie 

Podkarpackim na lata 2014 – 2017”. 

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy 

Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” (OT) 

za rok 2018. 

 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 r. 

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 

11 czerwca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. 

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na X sesji w dniu 22 lipca 2019 r.  

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Piotr Tomański zapytał ile łóżek było a ile jest obecnie w przemyskim szpitalu, 

wspomniał, że pytał o to wcześniej jednak odpowiedzi nie otrzymał więc ponawia 

pytanie. Ponadto zaznaczył, że raport NIK – u mówi o fakcie, iż finansowani są przez 

szpital ludzie nie widniejący na liście płac. Sprawa podobno trafiła do Prokuratury. 

Zapytał Marszałka czy jakieś procedury naprawcze wdrażane są w tym szpitalu. 

 

Radny nie złożył powyższego zapytania w formie pisemnej. 
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Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Brak 

 

Zamknięcie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz  

zamknął obrady XI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

 

Sesja zakończyła się o godzinie 13.45 

  
 
 

Przewodniczący Sejmiku 
            Województwa Podkarpackiego 
              

Jerzy Borcz 
 
 
 
 

Protokołowała: 
 

        Katarzyna Kruk 

 

         


