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Protokół Nr XXVIII/20 

sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 października  2020 r. 

 

 

 

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  

26 października 2020 roku i była prowadzona w trybie zdalnym. 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.00. 

 

Przewodniczący Sejmiku otworzył obrady sesji i poinformował, że obrady sesji Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk, zgodnie z art. 21 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa ( Dz.U. z 2019 r. poz. 512 t.j.). Nagrania z obrad są 

udostępniane na stronie internetowej samorządu województwa: 

www.sejmik.podkarpackie.pl Poinformował również, że uczestnicząc w sesji Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego zebrani wyrażają zgodę na przetwarzanie i 

upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (RODO). 

 

Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz na podstawie zgłoszonych i potwierdzonych 

przez radnych obecności, stwierdził, że jest wymagane quorum radnych, wobec czego 

Sejmik może obradować i podejmować uchwały.  

 

Lista obecności 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 po otwarciu sesji powitał wszystkich zaproszonych gości 

uczestniczących w sesji zdalnej.  

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce wpłynęły wnioski o 

wprowadzenie do porządku obrad:  

 

• Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 

• Informacji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z zakresu 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych województwa 

podkarpackiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 

http://www.sejmik.podkarpackie.pl/
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• Informacji Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XXVII sesji w dniu 28 września 

2020 roku.  

 

 

Przewodniczący Sejmiku Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2019/2020 umieścił po punkcie 23) porządku obrad. 

 

Informację Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z zakresu 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych województwa 

podkarpackiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku po dotychczasowym 

punkcie 25) porządku obrad sesji. 

 

Natomiast Informację Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXVII sesji w dniu 28 września 

2020 roku umieścił po dotychczasowym punkcie 26) porządku obrad sesji. 

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wprowadzenie niniejszych projektów 

uchwał nie wymaga głosowania ponieważ materiały te  wpłynęły w terminie dłuższym 

niż 7 dni przed sesją Sejmiku. 

 

W związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad Przewodniczący 

Sejmiku przystąpił do realizacji porządku obrad sesji.  

 

 

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XXVIII sesji przedstawiał się 

następująco:  

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Informacja Wojewody Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego o 

sytuacji w województwie w związku z pandemią COVID oraz o podejmowanych 

działaniach. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania śp. Panu Stanisławowi Padykule Odznaki 

Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

4. Podjęcie uchwały w udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/431/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 

na rok 2020. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia II transzy 

pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego.  

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 

Podkarpackie 100 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością.  

11. Informacja na temat Krajowego Planu Odbudowy.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody 

łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/357/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań 

Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. 

Ojca Pio w Przemyślu.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

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

z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 

Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. 

Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum 

Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

użyczenia przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie części lokalu o 

łącznej powierzchni 77,18 m² położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79/3.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Arboretum i Zakładu Fizjografii w 

Bolestraszycach na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.  

22. Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego. 

23. Informacja w sprawie korekt informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 

2020 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa. 

24. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 

25. Informacja na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027. 

26. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2020 r. Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa 
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Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza Województwa 

Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, wojewódzkich osób prawnych 

Województwa Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje administracyjne w 

imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

27. Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

zakresu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych województwa 

podkarpackiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 

28. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 

14 września 2020 r. do 6 października 2020 r. 

29. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XXVII sesji w dniu 28 września 2020 roku.  

30. Interpelacje i zapytania radnych. 

31. Wnioski i oświadczenia radnych. 

32. Zamknięcie sesji.  

 

 

Informacja Wojewody Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego 

o sytuacji w województwie w związku z pandemią COVID oraz o podejmowanych 

działaniach. 

 

W związku z technicznymi problemami z połączeniem się z panią Ewą Leniart – 

Wojewodą Podkarpackim oraz sugestią Marszałka,  Przewodniczący Sejmiku udzielił 

głosu Marszałkowi Województwa, który przybliżył sytuację w jednostkach podległych 

Samorządowi Województwa. Pan Marszałek poinformował, że na ogólna sumę 9 

tysięcy 360 zatrudnionych jest potwierdzone 536 przypadków koronawirusa, w tym 

nieobecności osób  wynoszą 1260 osób, na kwarantannie jest 110 osób, na L 4 1154 

osoby. Absencja jest na poziomie prawie 14%, w tym kovidowe absencje są na 

poziomie 6% . W KSW nr 1 zostały wstrzymane przyjęcia ze względu na sytuację 

kovidową w sześciu klinikach, w KSW 2 według stanu z soboty nie działały trzy 

oddziały, w szpitalu w Przemyślu działają wszystkie oddziały z wyjątkiem Chirurgii 

Naczyniowej i pododdziału Kardiologii Inwazyjnej, w Żurawicy zamknięto 2 oddziały. 

Pan Marszałek przypomniał, że Samorząd Województwa przeznaczył ponad 27 

milionów złotych na działania antykovidowe w ramach RPO, jeszcze 13 respiratorów 

z tamtego zakupu do końca listopada zostanie dostarczone. Na ostatnim Komitecie 

Sterującym wspólnie z Wojewodą i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym podjęto 

decyzję o rozszerzeniu tego projektu o kolejne 6 milionów złotych i zostanie zakupione 

30 respiratorów, 55 kardiomonitorów i zostanie wyposażony OIOM dla dzieci. 

Pacjentom i kadrze szpitalnej zostaną również przekazane środki ochrony w postaci 

maseczek i przyłbic. Pan Marszałek przypomniał, że w wojewódzkim systemie ochrony 

zdrowia pracuje 10 tysięcy osób. Pan Marszałek poinformował, że sytuacja jest trudna, 

bardzo aktywnie pracuje KSW nr 2, który znany jest z tego iż jest szpitalem ostatniego 

ratunku, włączany jest KSW nr 1, Szpital w Krośnie również pracuje, szczególne 

podziękowania należą się szpitalowi w Przemyślu, gdzie dyrektor szpitala w ubiegłym 
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tygodniu dokonała niewiarygodnej rzeczy tj. przestroiła szpital na równoległe funkcje 

tj. kowidową i niekowidową aby ta część województwa mogła być również obsługiwana 

w zakresie innych schorzeń. Łóżka kowidowe obsługują również szpitale w 

Tarnobrzegu i Żurawicy. Obecnie jest ponad 300 łóżek kowidowych w ramach szpitali 

wojewódzkich, zapowiada się, że KSW nr 1 dołączy z 50 łóżkami na Oddziale 

Pulmunologii. Pan Marszałek poinformował, że w tej chwili kilka respiratorów jest 

jeszcze wolnych. W związku z informacjami dotyczącymi trudnej sytuacji w KSW nr 1, 

Zarząd widzi potrzebę kontroli w szpitalu aby wszystkie zarzuty i wątpliwości mogły 

być udokumentowane i stanowić twarde dowody, sytuacja była omawiana na 

posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia. Ważna sprawą jest aby pilnować strony 

finansowej szpitala, prowadzone są rozmowy ze związkami zawodowymi i z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego. Pan Marszałek kończąc swoje wystąpienie apelował  o 

solidarność w obecnej trudnej sytuacji podkreślając, że najważniejsze jest 

bezpieczeństwo pacjentów kowidowych.  

 

Przewodniczący Sejmiku w imieniu swoim i radnych złożył Marszałkowi życzenia 

zdrowia stwierdzając, że dobrze widzieć go w dobrym stanie zdrowia. 

 

Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart stwierdziła, że widać jak epidemia w naszym 

regionie stała się dotkliwa, liczby osób, które mają potwierdzone zainfekowanie 

koronawirusem są już bardzo znaczące. W regionie dodatni wynik potwierdzono u 15 

tysięcy  817 osób, odnotowano 299 zgonów z powodu koronawirusa. Liczba osób, 

które wyzdrowiały to 6 tysięcy 328, obecnie przeszło 9 tysięcy osób jest aktywnie 

chorych. Najbardziej trudne są przypadki, kiedy dochodzi do pojawienia się ognisk w 

szpitalach oraz w DPS-ach. Ogromne znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania 

się koronawirusa ma przede wszystkim stosowanie prostych zasad tj. zachowywanie 

dystansu i noszenie maseczek, w tej chwili każde miejsce w przestrzeni zamkniętej 

czy otwartej związane jest z możliwością wystąpienia zakażenia. Decyzjami 

administracyjnymi 988 łóżek dedykowanych jest pacjentom z potwierdzonym KOVID 

19, decyzje zostały nałożone na 9 podmiotów w naszym regionie, w tym także na te, 

dla których organem prowadzącym jest  Samorząd Województwa. Pani Wojewoda 

podziękowała Marszałkowi za otwartość i współpracę aby można było sprostać 

sytuacji związanej z COVID 19, uznanie należy się dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 

w Przemyślu, gdzie wykonano ogromna pracę i 248 łóżek jest dla pacjentów z KOVID 

19 i 31 łóżek z respiratorami, KSW nr 1 włącza się również do pomocy i oferuje 60 

miejsc, które oferują leczenie z powodu powikłań i chorób płuc, KSW nr 2 jest dla 

Podkarpacia szpitalem tzw. trzeciego poziomu – dedykowanym pacjentom z KOVID 

19, w stosunku do których należy przeprowadzić wysokospecjalistyczne procedury. 

Pani Wojewoda poinformowała, że oprócz Szpitala jednoimiennego w Łańcucie, dla 

pacjentów z KOVID 19 będą również Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, 

S.P.Z.O.Z. w Sanoku i Z.O.Z. w Dębicy. Ponadto w obecnej sytuacji ważną rolę będą 

spełniać izolatoria, w tej chwili są dwa tj. w Dworku Ostoja oraz w Przemyślu, łącznie 

do dyspozycji jest 158 miejsc dla pacjentów z potwierdzonym COVID 19, których stan 

zdrowia nie wymaga hospitalizacji, natomiast z różnych względów nie mogą pozostać 
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w ścisłej izolacji domowej. Pani Wojewoda poinformowała, że na walkę z 

koronawirusem zostało uruchomione wsparcie państwa, w znacznej mierze dla 

Inspekcji sanitarnej. Za ostatnie trzy lata Sanepid w Rzeszowie został wsparty ze 

środków rezerwy centralnej i Wojewody łączną kwota w wysokości 38 milionów 

złotych, w ostatnim roku była to kwota 21 milionów 397 tysięcy złotych. Dedykowano 

również środki celem wsparcia podmiotów leczniczych w regionie aby mogły one 

również podjąć wyzwanie związane z epidemią i z tzw. rezerwy kovidowej z budżetu 

państwa na zadania zlecone przeznaczono 5 milionów 873 tysiące 539 złotych  i 

zostały one m.in. przeznaczone do Z.O.Z w Dębicy, Szpitala Specjalistycznego w 

Jaśle, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Centrum Medycznego w Łańcucie, 

Szpitala Specjalistycznego w Mielcu oraz S.P.Z.O.Z. w Sanoku, Wojewódzkiego 

Szpitala im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu oraz KSW nr 2 w Rzeszowie. Ponadto 

dedykowano środki dla Szpitala w Górnie, szpitala w Brzozowie, Gminy Miasto 

Rzeszów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w 

Rzeszowie. Tak więc prawie 20 milionów złotych zostało przekazane jednostkom 

ochrony zdrowia na przeciwdziałanie COVID 19 i jego leczenie. Ponadto do podmiotów 

oprócz wsparcia finansowego kierowane są środki ochrony indywidualnej tj. 95 tysięcy 

sztuk kombinezonów, 53 tysiące maseczek klasy FF P-3, ponad 193 tysiące maseczek 

FF P-2, prawie 3 miliony maseczek chirurgicznych, ponad 2 miliony 100 tysięcy 

rękawiczek ochronnych, 131 tysięcy sztuk fartuchów, 132 tysiące sztuk osłon na buty, 

prawie 45 tysięcy sztuk przyłbic i gogli i ponad 51 tysięcy litrów płynów do dezynfekcji. 

Pani Wojewoda kończąc swoje wystąpienie stwierdziła, że wierzy iż dzięki współpracy, 

zrozumieniu powagi sytuacji jesteśmy w stanie odeprzeć epidemię i sprawić, że ilość 

ofiar w naszym regionie będzie jak najmniejsza. Podziękowała tym, którzy podejmują 

działania na pierwszej linii fontu walki z COVID 19.  

 

Pan Adam Sidor – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny – dokonał 

prezentacji na temat zachorowań na COVID 19.  

 

Prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny Jan Tarapata stwierdził, że obecna sytuacja zaskoczyła wszystkich, 

najważniejszą kwestią w tej chwili jest sprawa testowania aby była wiedza i możliwości 

szybkiego sprawdzenia i przetestowania ludzi z objawami koronawirusa. Radny 

przytoczył przykład ze swojego najbliższego otoczenia, bowiem żona jego pracownika 

miała objawy choroby i traciła oddech, do końca nikt nie wie czy rzeczywiście jest to 

koronawirus. Jeśli zgłaszamy się na pogotowie to jest odpowiedź z ich strony, że 

wszystkie karetki są zablokowane ponieważ pacjenci czekają w nich na badania i w 

przypadku zgłoszenia w sobotę wieczorem interwencja była dopiero  w niedzielę rano. 

Przesłanie jest takie, że diagnostyka wstępna powinna być szybka i dostępna, 

powinien być ten system udrożniony bo jeśli tak nie będzie to będzie potężny problem.  

Dzisiaj mamy zajęte 650 łóżek, przyjmując tempo dzienne 700 i zakładając, że 10% 

będzie potrzebować interwencji szpitalnej, za parę dni może być zablokowana 
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możliwość dostępu do intensywnego leczenia, nie wspominając o respiratorach. 

Radny podkreślił, ze najważniejszą kwestią jest diagnostyka  

 

Radny Piotr Tomański stwierdził, że usłyszeć można wzajemne podziękowania 

kierowane pomiędzy Wojewodą a Marszałkiem a tak naprawdę podziękowania należą 

się Inspektorowi Wojewódzkiemu, który jest na pierwszej linii frontu, pielęgniarkom, 

lekarzom, ratownikom i całej służbie zdrowia ponieważ walczą oni w systemie, który 

nie jest do tego przygotowany, często są to działania w chaosie, nie ma planu i 

przygotowania do tego, co dzisiaj jest zarówno skali kraju, jak i Podkarpacia. Radny 

przypomniał, ze w marcu br. zamarła cała Polska i wtedy powinniśmy wiedzieć aby 

szpitale i punkty pobrań były drożne, aby można było bezpiecznie badać się i leczyć w 

szpitalach. Dzisiaj są maseczki, sprzęt, brakuje respiratorów i przede wszystkim 

karetek, ludzi i szybkości oraz możliwości obsługi w izolatkach w szpitalach. Pewną 

nadzieję dał premier informując, że wirus jest w odwrocie i nikt tego nie wypomina bo 

wszyscy mieli nadzieję, że tak będzie ale po tym czasie powinniśmy być naprawdę 

przygotowani a tak nie jest. Radny stwierdził, ze nie wie jaki Plan wyjścia z tej sytuacji 

ma Podkarpacie, bo być może jest plan ale w szpitalach nie może być chaosu, dobrze, 

że szybko udało się podzielić szpital w Przemyślu ale powinno to być zrobione w 

sposób planowy i zorganizowany. Ciekawe jest również czy ze środków, które 

przekazano Sanepidowi chociaż część została przeznaczona na wynagrodzenia dla 

personelu, bez którego naprawdę nie można byłoby podjąć żadnych działań. Dobrze, 

że są uproszczone procedury w Sanepidzie i są tam zatrudnieni profesjonaliści ale 

muszą być oni odpowiednio wynagradzani bo chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Pytanie jest jak to zrobić aby nie trzeba było czekać na karetki i przyjęcie do szpitala. 

Oby nie było gorzej i udało się opanować sytuację. Radny podkreślił, że bardzo ważną 

kwestią jest również gospodarka. Dużym problemem są z inne choroby, których się 

nie leczy ze względu na COVID oraz  przesuwanie planowych zabiegów. Radny  

zadeklarował swoją pomoc. Wyraził nadzieję, że podkarpaccy obywatele będą 

bezpieczni.  

 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że należy się wzajemnie wspierać dlatego 

przyjmuje deklarację radnego o pomocy. 

 

Radny Stefan Bieszczad zwrócił uwagę, że z informacji Wojewody wynika iż 

sukcesywnie przybywa łóżek covidowych, m.in. poprzez wyłączenie szpitala w Dębicy 

ze standardowej działalności. Szpital ten obsługuje 135 tysięcy mieszkańców i 

oczywiście dzisiaj skupiamy się na sprawach kovidu, ale oprócz tego jest jeszcze 

zdrowie mieszkańców. Radny pytał jaka będzie  obsługa pacjentów z Powiatu 

Dębickiego i czy jesteśmy do tego przygotowani jeśli chodzi na przykład o liczbę 

karetek, która powinna być zwiększona do transportu przypadków z innymi 

schorzeniami. Radny pytał również gdzie ci pacjenci będą kierowani. Radny poruszył 

również kwestię informacji dla potencjalnego pacjenta gdzie ma się kierować chory z 

podejrzeniem innej choroby niż COVID oraz sprawę przyjmowania przez lekarzy POZ, 

gdzie jest bardzo utrudniony dostęp. Radny poinformował, że on sam wnioskował w 
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temacie zaprzestania płacy lekarzom POZ, którzy tylko leczą przez telefon, stwierdził, 

że jest to chora i ze wszechmiar naganna postawa. Podobno są kontrole ale należy 

mieć świadomość iż jest to nieskuteczne. Ludzie nie mają możliwości dodzwonienia 

się do lekarza, nie mówiąc już o osłuchaniu pacjenta. Radny zwrócił uwagę na 

potrzebę objęcia opieką zdrowotną wszystkich innych, którzy nie są podejrzani ani nie 

mają COVID 19. Radny pytał również o tzw. awaryjne szpitale, czy na terenie naszego 

województwa są prowadzone prace nad ewentualnym ulokowaniem szpitala na wzór 

szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie.  

 

Radny Karol Ożóg stwierdził, że z uwagą wysłuchał wystąpienia Wojewody i 

przedstawiona statystyka nie napawa optymizmem. Pani Wojewoda dziękowała innym 

podmiotom ale tak naprawdę to ona jako przedstawiciel rządu podejmuje główne 

decyzje. Wojewoda wspominała o łózkach dedykowanych chorym i ogromie środków 

finansowych, rzeczowych i ogromnej liczbie ludzi biorącej udział w walce z pandemia. 

Radny podkreślił, że wszystkim tym trzeba zarządzać i koordynować, dlatego 

szczególne podziękowania za tytaniczną pracę i zaangażowanie. Radny zaznaczył, że 

należy pamiętać o trzech zasadach tj. dystansie, maseczkach i myciu rąk. Radny złożył 

również podziękowania Marszałkowi Województwa i Przewodniczącemu Sejmiku. 

Odniósł się do wypowiedzi radnego Tomańskiego, stwierdzając, że około dekadę 

temu, kiedy Wojewoda była pani Chomycz na Podkarpaciu były likwidowane stacje 

Sanepidu, posterunki policji, posterunki energetyczne i cieszy fakt, że proceder ten 

został przerwany. Radny poinformował, ze radny Tomański był w tym czasie Posłem 

na Sejm RP.  

 

  

Radny Bogdan Romaniuk zwrócił uwagę, że patrząc w perspektywie czasowej od 

momentu pojawienia się sytuacji związanej z COVID 19 są przyrosty zachorowań w 

skali kraju i województwa, nie mniej jednak cały czas są pozytywne działania zarówno 

ze strony Wojewody, Marszałka i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Można 

powiedzieć, że warunki są ekstremalne ponieważ przybywa zakażeń a personel do 

walki z COVID jest ten sam, chociaż minimalizowany w związku z zachorowaniami lub 

zakażeniami tej grupy. Radny odniósł się również do wypowiedzi radnego 

Tomańskiego, stwierdzając, że biorąc przytoczone uwagi tj. aspekt czasowy i walkę z 

koronawirusem, Wojewoda i Marszałek nie dziękowali sobie, tylko dla tych, którzy 

walczą na pierwszej linii frontu z pandemią. Na miejscu są podziękowania za 

solidarność i współpracę. Radny wyraził nadzieje, że Marszałek, Wojewoda i Inspektor 

Sanitarny odniosą się do uwag radnych. Zwrócił uwagę, że wszyscy walczą aby 

minimalizować skutki tej strasznej choroby. Radny podziękował Marszalkowi, 

Wojewodzie i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz 

wszystkim służbom za walkę z koronawirusem. 

 

 

Radna Dorota Łukaszyk – jako Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 

Prorodzinnej i Społecznej  podziękowała za wszystkie skoordynowane działania 



 

9 

 

Wojewody i jej służb, współprace z Zarządem Województwa, samorządami 

terytorialnymi. Radna podkreśliła, że bardzo dynamiczna sytuacja pokazuje, że tylko 

takie skoordynowane i perspektywiczne  działania podnoszą poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców. Radna przypomniała, że 18 października obchodzone było święto 

pracowników ochrony zdrowia i w związku z tym składa wyrazy uznania i 

podziękowania lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i wszystkim 

pracownikom ochrony zdrowia wraz z kadrą zarządzającą za działania w zakresie 

ochrony zdrowia, życia, poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych. Podkreśliła, że 

służba zdrowia działa teraz w trudnym czasie i towarzyszy im stres, strach i  

niepewność. Radna podkreśliła, że wiele osób posiada  schorzenia onkologiczne,  

kardiologiczne oraz choroby sezonowe i mimo pandemii nie można o nich zapomnieć. 

Przypomniała również, że KSW nr 1 w Rzeszowie przy ulicy Rycerskiej jest pierwsza 

w kraju przychodnia dla dotkniętych COVID 19, która służy pomocą m.in. 

ozdrowieńcom. 

 

Radny Piotr Tomański stwierdził, że wie iż służby Wojewody i Marszałka działają 

prężnie i walczą dlatego mówił, że podziękowania dla tych na pierwszej linii frontu. 

Odniósł się do wypowiedzi radnego Ożoga, który jak stwierdził radny mówi iż 

wszystkiemu jest winna Platforma Obywatelska bo parę lat wcześniej inaczej 

zarządzała czy likwidowała placówki policji to się ma nijak do obecnej sytuacji 

ponieważ w tym momencie jest inna sytuacja i jest ona co najmniej od początku roku i 

chodzi o to aby pacjenci nie czekali w kolejkach a byli leczeni, taki jest cel.  Ważne jest 

aby ludzie byli zdrowi, chodzili do pracy. Zwrócił uwagę, że nie jesteśmy systemowo 

przygotowani, co jest błędem, nie było scenariusza ale można go jeszcze zrobić.  

 

Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart poinformowała, że z mieszanymi uczuciami 

wschłuchiwała się w głosy radnych. Na pewno powaga i zrozumienie ze strony tych, 

którzy wyrażali podziękowanie jest tym, co w sytuacji epidemii jest jak najbardziej 

pożądane. Pani Wojewoda podziękowała za słowa wsparcia i zrozumienia dla 

wszystkich służb. Stwierdziła, że głosy krytyczne nie były konstruktywne ponieważ nie 

zawierały propozycji żadnych rozwiązań. Działania podejmowane jeszcze 5 lat temu 

zmierzały do zmniejszenia zaangażowania państwa w funkcjonowanie laboratoriów 

terenowych, inspekcji sanitarnych. Był to stan zastany po 8 latach rządów poprzedniej 

koalicji. Podjęto zatem szereg działań mających na celu wzmocnienie struktur 

państwowych i wzajemnego wsparcia w czasie kryzysu. Pani Wojewoda podkreśliła, 

że nikt nie zakładał, że w XXI wieku przyjdzie zmierzyć się z epidemią i nowym 

schorzeniem, które zaskakuje nie tylko zwykłych ludzi, co jest naturalne ale także 

naukowców, którzy uczą się odnośnie tej choroby. Nie ma gotowych odpowiedzi na 

wiele spraw. Jeszcze pół roku temu nie wiedziano tak naprawdę jak koronawirus się 

przenosi, dopiero dzisiaj wiadomo, że maseczki rzeczywiście chronią. Nie jest więc 

tak, że epidemia była zaplanowana i systemowo przygotowywana. Jeśli radny 

Tomański sięgnąłby pamięcią wstecz, to wie iż także za czasów Wojewody Chomycz 

były plany działań na wypadek epidemii ale to rzeczywistość i możliwości weryfikują 

wiele kwestii. Brak lekarzy i pielęgniarek to nie efekt  ostatnich 5 lat ale ostatnich 30 
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lat. W ciągu ostatnich 2 lat podjęto szereg działaj służących zmianie atrakcyjności 

zawodu lekarza i pielęgniarki, nastąpiło zatrzymanie wyjazdu osób kształcących się na 

medycznych uczelniach, zwiększenie ilości miejsc na kierunkach lekarskich,  

uatrakcyjnienie zawodu pielęgniarki. Pani Wojewoda stwierdziła, że zanim zacznie się 

formułować łatwe wnioski należy zastanowić się co można konstruktywnego 

zaproponować w zamian. Przypomniała - aby radny Tomański nie zapomniał - jakie 

grono wspiera Wojewodę i służby w walce z epidemią. Podkreśliła rolę lekarzy, 

pielęgniarek, dyrektorów szpitali, pracowników Sanepidu, diagnostów, dyrektorów 

DPS -ów, żołnierzy, WOT, pracowników PUW. Przypomniała działania tuż po objęciu 

funkcji Wojewody mające na celu systematyczne dofinansowanie i doposażanie 

laboratorium Sanepidu w Rzeszowie, dzięki czemu już od pierwszego dnia epidemii 

można było wykonywać badania pod katem występowania koronawirusa, nawet dla 

innych województw np. małopolskiego i świętokrzyskiego. Pani Wojewoda  

zaznaczyła, że z prostą krytyką należy się powstrzymać, żaden z obecnych nie może 

powiedzie. Pani Wojewoda przybliżyła system funkcjonowania systemu szpitalnego i 

lekarzy POZ, podkreśliła wsparcie państwa zaznaczając, że jednocześnie występuje 

wiele problemów, które wynikają z zaszłości a epidemia je tylko spotęgowała. Pani 

Wojewoda poinformowała, że jeśli chodzi o kolejki karetek pod szpitalami to wynika to 

z konieczności dekontaminacji, która trwa w czasie ale chodzi o bezpieczeństwo 

pacjentów, którzy są często ze schorzeniami zagrażającymi życiu np. zawał, jeśli 

chodzi o teleporady udzielane przez lekarzy POZ, to należy również być wyrozumiałym 

i mieć świadomość, że w dobie epidemii jest szansa, że pojawiliby się pacjenci z 

COVID 19, którzy byliby zagrożeniem, należy nauczyć się  jaki rodzaj dolegliwości 

mamy, pierwszy kontakt telefoniczny sprawia, że lekarz nam pomaga na określić co 

nam dolega i w dalszej kolejności kieruje na test pod katem koronawirusa, jeśli 

otrzymamy odpowiedź a jest potrzeba badania fizykalnego, to żaden lekarz POZ go 

nie odmówi. Owszem w grupie lekarzy POZ są tacy, którzy bojąc się o własne życie 

nie otwierają gabinetów, może trzeba ich zrozumieć i przekonać, że podjęli zawód, 

który ma charakter służby. Należy podjąć próbę porozumienia się nawzajem i 

wszystkich, którzy uczestniczą w zarządzaniu procesem epidemii. Ze strony państwa 

został poczyniony gest wobec lekarzy POZ, dano czas na oswojenie się z 

zagrożeniem, lekarze od września włączyli się aktywnie w proces diagnozowania. 

Wszyscy powinniśmy zrozumieć powagę sytuacji, w której się znajdujemy.   COVID 19 

nie jest zwykłą chorobą, to choroba zakaźna, której śmiertelność przypadków jest inna 

niż w przypadku zachorowania na grypę. Pani Wojewoda podkreśliła, że jest otwarta 

na słowa krytyki ale jednocześni prosi o podpowiedzi łatwych rozwiązań, nie przeczy 

iż nie ma problemów ale ma prośbę o wskazanie jak je rozwiązać i na pewno z tego 

skorzysta jeśli będzie to możliwe. Pani Wojewoda odniosła się również do wypowiedzi 

radnego Bieszczada stwierdzając, że rozumie obawy mieszkańców Powiatu 

Dębickiego ale w takiej samej sytuacji znaleźli się mieszkańcy Powiatu Jarosławskiego 

i Powiatu Sanockiego i czy w związku z tym mamy powiedzieć, że nie będziemy leczyć 

COVID 19 i gdzie mamy wysłać pacjentów naszego regionu na leczenie. Kluczową 

kwestia doboru szpitali na leczenie tylko COVID 19 był potencjał kadrowy, istniały tam 

oddziały zakaźne i jednocześnie geograficznie jak najbliżej osób, u których może być 
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zdiagnozowana choroba. Pani Wojewoda podkreśliła, że może zagwarantować, ze 

tych miejsc będzie za mało, mieszkańcy Powiatu Dębickiego będą mogli znaleźć 

wsparcie w sąsiednich szpitalach a nie jest ich mało, będzie można skorzystać ze 

szpitala w Ropczycach, Mielcu, Stalowej Woli, Nisku, Kolbuszowej czy w Rzeszowie. 

Należy pamiętać, że w czasie epidemii nie wykonuje się zabiegów planowych więc to 

nie jest tak, że nastąpiło pozbawienie czegoś i nie danie w zamian. Daje się to co jest 

potrzebne w pierwszej kolejności a tej chwili potrzebna jest pomoc dla tych, którzy 

zachorowali na COVID 19. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące stworzenia szpitala 

tymczasowego na Podkarpaciu, to faktycznie czynione są takie starania i stosowne 

wnioski w tej sprawie zostały skierowane do Ministra Zdrowia. Jest to ogromny wysiłek 

dla zaangażowanych w ten temat oraz dla jednostki, która będzie organem 

prowadzącym tego szpitala. Tworzony jest cały system służący bezpiecznemu 

zaopiekowaniu się pacjentem z chorobą zakaźną. Pani Wojewoda wyraziła nadzieję, 

że żal, pretensje i wypominania nie przysłonią realności oceny  bardzo poważnej 

sytuacji, w której bardzo wiele zrobiono aby chronić zdrowie i życie tych, którzy są 

najbardziej zagrożeni z powodu epidemii. Pani Wojewoda apelowała do radnych, że   

jeśli widzą możliwość wskazania rozwiązań dla istniejącego systemu opieki zdrowotnej 

nad pacjentem z COVID 19 to prosi dzisiaj lub telefonicznie czy za pomocą maila dać 

taką podpowiedź, i na pewno się do tego odniesie lub skorzysta jeśli będzie to możliwe 

finansowo i pod względem organizacyjnym oraz prawnym.  

 

Radny Adam Drozd poinformował, że dołącza się do podziękowań, jakie złożyła pani 

Wojewoda wszelkim służbom medycznym oraz do podziękowań radnych złożonych 

Wojewodzie i podległym jej służbom. Podkreślił, ze decyzje podejmowane przez 

Wojewodę z całą pewnością służą  pomocy chorym i szpitalom funkcjonującym na 

terenie województwa. Radny zwrócił się z prośbą do Wojewody o rozwiązanie 

problemów tj. odnośnie karetek stojących na podjeździe szpitala po kilka godzin, 

zauważył, że tylko nieliczne szpitale przyjmują pacjentów nie tylko covidowych ale 

także z innymi chorobami, co powoduje zatory, szpitale te powinny być docenione i 

wsparte – być może delegowaniem personelu z miejsc, gdzie nie ma dużego obłożenia 

pracą, radny podał przykład  szpitala w Lesku, gdzie lekarz, który przyjmuje na SOR 

po trzy doby nie schodzi z dyżuru ponieważ nie ma go kto zastąpić. Radny pytał czy 

nie ma możliwości wsparcia tego szpitala poprzez oddelegowanie innego lekarza np. 

ze szpitala sanockiego, co spowodowałoby zmniejszenie kolejek i polepszyłoby 

funkcjonowanie SOR. Radny poinformował, że w Lesku oczekuje się 5 dni na wynik 

testu COVID, co utrudnia funkcjonowanie, pytał czy jest możliwość aby szpitale w 

pierwszej kolejności otrzymywały testy dla swoich pacjentów aby nie trwało to 5 dni 

tylko kilka godzin ewentualnie dobę. Radny zwrócił się do Wojewody aby wsparła takie 

szpitale i takich lekarzy, jak ten wspomniany w Lesku. Podkreślił również, że decyzje 

podejmowane przez Wojewodę służą pacjentom, prosił o wzajemne wsparcie a nie 

krytykę. 

 

Radny Karol Ożóg odniósł się do słów radnego Tomańskiego, który jak stwierdził jest 

doświadczonym politykiem z doświadczeniem samorządowym i wielokrotnie podczas 
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obrad Sejmiku trafnie podkreślał, że w zarządzaniu samorządem, firmą i 

gospodarstwem domowym ważne jest spojrzenie w dłuższej perspektywie. 

Przypomniał, że radny Tomański mówił o braku przygotowania braku wizji a należałoby 

sobie przypomnieć jak w 2012 roku, kiedy był posłem z 20 istniejących oddziałów 

sanepidów miały zostać tylko 4 zlokalizowane w miastach wojewódzkich a z 12  

laboratoriów również miały zostać tylko 4. Akcja ta była popierana przez ówczesny 

Zarząd Województwa Podkarpackiego na czele z marszałkiem Karapytą. W Polsce 

zlikwidowano wtedy także około 100 posterunków policji, mnóstwo posterunków 

energetycznych i gazowniczych, miały być likwidowane sądy powiatowe i prokuratury, 

czemu nieśmiało dawał opór koalicjant PSL oraz zdecydowanie sprzeciwiał się temu 

PiS. Radny prosił o powagę.  

 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że w zasadzie zamknął wcześniej listę mówców i 

obawia się nawrotu dyskusji. W związku z zapewnieniem krótkich wypowiedzi udzielił 

głosu radnym Drozdowi i Tomańskiemu.  

 

Radny Adam Drozd zwrócił się z prośbą do radnych aby „nie robili wycieczek w swoim 

kierunku” a zajęli się wzajemnym wspieraniem i pomocy w rozwiązywaniu problemów. 

 

Rady Piotr Tomański stwierdził, że jeżeli ówczesna władza chciała likwidować 

placówki to był błąd i należy się do tego przyznać. Poinformował, że zawsze wspierał 

sanepidy. Wiadomo jaki wpływ w Sejmie ma pojedynczy glos. Dzisiejsza sytuacja, 

która jest obecnie na ulicach. Radny stwierdził, że nie trzeba iść w politykę ale musi 

dodać, że dzisiejsza sytuacja, która powoduje tyle protestów na ulicach  również nie 

została wymyślona w dobrym momencie. Radny Adam Drozd dobrze powiedział, że 

musimy zająć się rozwiązywaniem problemów na Podkarpaciu. Wydaje się, że 

Wojewoda również myśli iż wszystko było źle za ich rządów, on życzy sobie i 

mieszkańcom aby było jak najlepiej i abyśmy  nie czekali w kolejkach, cel jest jeden 

aby być zdrowym i mieć możliwość dostępu do lekarzy jeśli taka będzie potrzeba 

 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że nie jest łatwo przyznać się do błędu a radny to 

uczynił. Przyznał, że faktycznie wpływ pojedynczych posłów na decyzje jest faktycznie 

stosunkowo niewielki. 

 

Radny Andrzej Szlęzak wyraził duże zadowolenie, że koalicja rządząca w Sejmiku 

jest po raz pierwszy tak otwarta na współpracę i żałuje tyko iż nie miało to miejsca 

wcześniej. Może to wróży  lepszą przyszłość jeśli chodzi o współpracę i rozwiązywanie 

problemów. Radny stwierdził, że Przewodniczący Sejmiku docenił fakt, że radny 

Tomański „uderzył się w piersi” a jemu w tej dyskusji brakuje tego ze strony Wojewody 

i szeregu radnych. Zwrócił się z pytaniem ilu z radnych i ile razy brało udział w wiecach 

wyborczych w sierpniu, kiedy zapewniano, że już jest po covidzie i miały miejsce 

masowe wystąpienia i zebrania itp. i na pewno nie widzą związku tego co się działo 

wtedy z tym co się dzieje teraz. Radny stwierdził, że niepokoi go i zniesmacza takie 

podejście, że – myśmy zrobili wszystko co możliwe, natomiast to co źle funkcjonuje – 
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to siła wyższa. Radny zwrócił się do Wojewody, która pytała o uwagi i rozwiązania, że 

należało się zastanowić co można było zrobić a nie zostało zrobione. Jeśli nie widzi 

się powodu aby uderzyć się we własne piersi to gratuluje samopoczucia, jego zdaniem 

jest do dyskusji nie tylko kwestia namawiania i udziału w wiecach wyborczych oraz 

zaniechania wszystkich środków ostrożności, które w tej chwili są ostro stawiane.  jeśli  

Radny poinformował, że miał się w ogóle nie wypowiadać w tej sprawie ale niech 

będzie wiadomo gdzie jest początek i koniec oraz co jest prawdą a co pokrywaniem 

swoich błędów. Zwrócił się do radnego Ożoga aby poważanie potraktował jego 

propozycje i nie wie jaki jest związek zapobiegania pandemii z produkcją wazeliny ale 

jeśli taki jest to namawia radnego aby jak najszybciej otworzył fabrykę wazeliny, której 

może wyprodukować nieograniczone ilości.  

 

Przewodniczący Sejmiku apelował aby radni odnosili się do siebie z szacunkiem w tej 

trudnej sytuacji. 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku - Czesław Łączak zwrócił uwagę aby nie wracać do 

„Adamowej ziemi” z lipca, sierpnia, sprzed 5 , 12 czy nawet 30  lat. Radny stwierdził, 

że większość mieszkańców nie interesowała się służbą  zdrowia jeśli nie było takiej 

potrzeby więc stan obecny jest istotny aby było przekonanie, że wszystko lub prawie 

wszystko na Podkarpaciu jest dobrze prowadzone i nie będzie większych uwag w 

przyszłości. Radny poinformował, że jeśli chodzi o Powiat Dębicki to przyjmuje 

zrozumienie Wojewody i wyraża oczekiwanie w imieniu mieszkańców powiatu,  że 

wszytko co będzie związane z obsługą zdrowotną mieszkańców Powiatu Dębickiego  

nie będzie improwizacją i będzie zorganizowane prawidłowo a mieszkańcy wcześniej 

będą wiedzieć jak będą obsługiwani być może winnych placówkach medycznych. 

Radny stwierdził, że  powinna być również wzięta pod uwagę możliwość leczenia w 

Tarnowie, ponieważ szpital wojewódzki w Tarnowie był dofinansowywany przez 

Powiat Dębicki i współpraca taka powinna zaistnieć. Radny podniósł temat przychodni 

dla pacjentów, którzy przeszli już koronawirusa oraz przygotowanie dla nich 

sanatorium. Wyraził, że w sposób formalny zostanie przekazane co to znaczy 

przychodnia w szpitalu Nr 1, czy to będzie coś w rodzaju, jak mówił premier Morawiecki 

szpitala w Głuchołazach  i czy to będzie to koordynacja na całe województwo i czy to 

będzie centrum diagnozowania skutków dla wszystkich, którzy przeszli COVID 19. 

Należy myśleć o przyszłości i likwidować skutki zdrowotne bo wiadomo, ze komplikacji 

jest dużo. Radny stwierdził również, że ważne jest jak będzie rozwiązana sprawa 

identyfikacji przeciwciał SARS i COVID w zakresie IGG i IGM aby być bardziej 

pewnym, że pandemia nie będzie się rozszerzać. Radny kończąc swoje wystąpienie 

zwrócił się z prośbą aby było to nie tylko przychodnia ale placówka, która będzie 

całościowo dbała o ozdrowieńców po COVID 19. 

 

 

Członek Zarządu – Anna Huk przypomniała, że sama przeszła COVID 19 w miesiącu 

czerwcu, kiedy strach był tak spotęgowany w społeczeństwie, że było przekonanie iż 

znajdujemy się w sytuacji beznadziejnej. Należy się tego wystrzec bo żadne uczucie 
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tak skutecznie nie opróżnia umysłu z wszelkiej zdolności do działania i rozumowania, 

jak strach. Należy wziąć pod uwagę, że część osób mimo iż są zdiagnozowane mogą 

pracować i tak jest, że osoby te pozostają na pracy zdalnej. Poinformowała, że sama 

znajdując się w takiej sytuacji może stwierdzić iż system nie zawiódł. Pan Marszałek 

Ortyl jest obecnie w takiej sytuacji, jak ona była w czerwcu i Marszałek również pracuje 

ponieważ stan jego zdrowia jest dobry. Zdobyte doświadczenie w walce z COVID 

powoduje, ze nie można mówić o improwizacji, każdy tydzień, miesiąc tej sytuacji to 

nowa lekcja, której skutecznie uczyliśmy się. Należy też podkreślić, że zrozumienie 

społeczeństwa jest duże i osoby z COVID nie są narażone na agresję czy krytykę. Na 

szczególną uwagę zasługują ci, którzy cały czas mimo trwającej pandemii oddają krew 

w punktach krwiodawstwa, są osoby, które systematycznie oddają osocze, co jest 

również godne zaznaczenia. Pani Wicemarszałek podkreśliła, że system jest wydolny 

i nikt nie zawiódł, należy oddać szacunek ludziom, którzy dzielnie pracują w służbie 

zdrowia. Jeśli są jakieś słabe elementy, to są one do poprawienia. Jeśli chodzi o 

pacjentów, którzy przeszli covid to opieka nad nimi już funkcjonuje. 

Podziękowała wszystkim walczącym z pandemią informując, że ma dużo pozytywnych 

sygnałów odnośnie niniejszej kwestii  i nie można snuć wyłącznie katastroficznej wizji. 

 

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że we wszystkie wypowiedzi wpisana jest 

troska. Najważniejsza jest solidarność aby poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. 

Regulacje ustawowe są potrzebne bo dają pewne wytyczne kierunkowe ale podstawą 

jest solidarność. Służby zaangażowane w walkę z covid pracują z wielkim 

zaangażowaniem i znajomością tematu bez przerw weekendowych i jest to 

motywujące dla służb medycznych, które pracują z wielkim poświęceniem. Pan 

Marszałek wyraził nadzieję, że sytuacja będzie ulegać poprawie w czasie, zwracając 

się do radnego Tomańskiego, że aby nie było zarzutów wzajemnych podziękowań 

pomiędzy Wojewodą i Marszałkiem, kolejny Sejmik można by zacząć od przyjęcia 

deklaracji i podziękowań dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Warto zwrócić 

uwagę, że słowa Marszałka i Wojewody są jednobrzmiące i nie ma konfliktów bo były 

czasy, że różnie traktowano się na tych stanowiskach. Należy również przypomnieć, 

że był temat przesunięcia działań wyborczych na jesień ale lepiej zostawić tę sprawę 

teraz. Pan Marszałek zwrócił uwagę, że radny Bieszczad podniósł kwestie praktyczne, 

poinformował, że Samorząd Województwa przekazał 10 karetek systemowych do 5 

stacji pogotowia i 5 karetek transportowych, co jest dużym nienotowanym skokiem w 

zaopatrzeniu w sprzęt, chociaż faktycznie nie załatwia sprawy. Przypomnieć należy 

również, że nie chodzi o liczbę karetek ale o to jak szybko potrafią one rotować. 

Ponadto 7 samochodów transportowych otrzymał SANEPID. Są również zamówione 

pewne rzeczy w miesiącach maju i czerwcu, które są jeszcze niedostarczone np. 13 

respiratorów będzie w listopadzie. Pan Marszałek podkreślił rolę funkcjonującej już 

poradni postcovidowej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Nasze 

sanatoria również przygotowują się na to aby umiejscowić w nich łózka covidowe. 

Poruszona została sytuacja w szpitalu w Przemyślu ponieważ organizując miejsca 

covidowe zachowano  miejsca na normalne przypadki aby nie było obaw, ze nikt nie 

pomoże pacjentom z tamtych okolic. Pan Marszałek również odniósł się do kwestii 



 

15 

 

testowania poruszonej przez radnego Tarapatę to jest zapowiedź zwiększenia ilości 

punktów, które będą wykonywały i realizowały testy. 

 

Przewodniczący Sejmiku podziękował radnym za wypowiedzi i dyskusję, Wojewodzie 

za udział w sesji, życzył wszystkim zdrowia podkreślając konieczność solidarności w 

walce z koronawirusem.  

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Adam Sidor  poinformował, że 

sukcesywnie przekazuje Wojewodzie i Marszałkowi opis bieżącej sytuacji. 

Poinformował, ze prezentacja, z którą były problemy z odtworzeniem została 

przekazana do Kancelarii Sejmiku i można ją udostępnić radnym. Podziękował za 

uznanie wyrażone pod kątem Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej. Odniósł się również 

do kwestii testowania poruszonej przez radnego Tarapatę. Poinformował, że jest taki 

sposób testowania, że trzeba korzystać z techniki biologii molekularnej, co musi 

niestety potrwać w czasie. Radny Drozd sugerował, że długo oczekuje się na badanie, 

nawet 5 dni, jest to kwestia komercyjnego podejścia do badań, poinformował, że od 

czterech tygodni jego stacja jest do dyspozycji włączonych szpitali powiatowych (I 

poziom) i próbki robione są bardzo szybko, w tej chwili uruchamiana jest droga 

dodatkowa aby pacjentów, którzy są jeszcze nieostateczni udrożniać i zwalniać łóżka 

w szpitalach powiatowych. Podkreślił, ze Wojewoda nie działa po omacku lecz ma 

pewną strategię adekwatną do postępujących wydarzeń, jest to wszystko 

zaplanowane i zorganizowane.  

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania śp. Panu Stanisławowi Padykule Odznaki 

Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że zbliża się 25. rocznica powstania SSE 

w Mielcu, która była pierwszą strefą powstała w oparciu o regulacje ustawowe i warto 

o tym pamiętać. Na Podkarpaciu funkcjonują dwie SSE tj. mielecka i tarnobrzeska i nie 

obejmują tylko tereny Mielca i Tarnobrzega ale w całym Województwie Podkarpackim. 

Ten bardzo ważny instrument, który służył restrukturyzacji nie byłby możliwy gdyby nie 

wielkie zasługi pana Stanisława Padykuły.  Pan Stanisław Padykuła był Posłem na 

Sejm Sejmu kontraktowego, Wiceministrem Gospodarki i Wiceprezesem Agencji 

Rozwoju Przemysłu. Był człowiekiem związanym z przemysłem, z „Solidarnością” i jej 

powstaniem w Mielcu, był aktywnym działaczem Rady Pracowniczej w Mielcu oraz 

powstającej sieci Rad Pracowniczych przemysłu obronnego w latach 80. Był również 

członkiem i wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej.  Należał do stowarzyszenia 

inżynierów mechaników polskich, był aktywnym członkiem Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarności” . Oprócz działalności politycznej i gospodarczej zajmował się sprawami 

społecznymi, był prezesem mieleckiej fundacji SOS Życie, która powstała w latach 90, 

na tamte czasy ta aktywność była niezwykle istotna i ważna. Pan Marszałek 

poinformował, że pan Stanisław Padykuła zginął w katastrofie samolotu M28 

„Skytruck” w Puerto Cabello w Wenezueli 12 lipca 2001 roku, gdzie przebywał z misją 
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techniczno- handlową. Jego osobę i dokonania warto przypomnieć, kiedy będzie 25. 

Rocznica powstania SSE w Mielcu. Przypomniał, że został on pośmiertnie odznaczony  

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pan Marszałek poinformował 

również, ze projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd, a 

wcześniej przez Kapitułę Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 

Podkarpackiego”. 

Zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie uchwały. 

 

W związku z brakiem głosów ze strony radnych Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/469/20 została podjęta jednogłośnie - 27 głosami 

za i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

  

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2020. 

 

Radny Andrzej Nepelski poinformował, że w głosowaniu za poprzednią uchwałą był 

„za”. 

Radny podziękował za to wsparcie dla Powiatu Lubaczowskiego, które będzie 

przeznaczone na wkład własny do budowy magazynu na zbiory muzealne Muzeum 

Kresów w Lubaczowie. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i 

Kultury Fizycznej  poruszał problem, ze już czas rozpocząć działania nad tym aby 

Muzeum Kresów w Lubaczowie było współprowadzone przez Samorząd 

Województwa Podkarpackiego. Są tam zbiory bardzo ważne dla kultury Polski, 

szczególnie kresów dawnej Rzeczypospolitej, wsparcie pozwoli na to iż zbiory będą 

mogły być przechowywane w odpowiednich warunkach. Radny przypomniał, że 

dyrektor Godek poinformował, że rozpoczęły się działania na rzecz współfinansowania 

muzeum przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Radny prosił o przybliżenie 

tematu.  

 

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał historię dochodzenia do współprowadzenia 

przez Samorząd Województwa muzeum w Sanoku. Najpierw były udzielane corocznie 

dotacje, sprawdzano na ile partner jest wiarygodny i realizuje wszystkie cele, później 

było wsparcie trzyletnie a następnie było to wsparcie w postaci zadeklarowania 

współprowadzenia muzeum. Pan Marszałek poinformował, że będzie to taka sama 

ścieżka i on jest on jak najbardziej za takim rozwiązaniem. Przypomniał, że muzeum 

wchodzi we współpracę z Samorządem Województwa w obszarze wirtualnego 

Muzeum Kresów, które jest prowadzone przez Centrum Kulturalne w Przemyślu. Pan 

Marszałek w imieniu Zarządu podkreślił, że muzeum w Lubaczowie jest profesjonalna 

jednostka wyrastającą ponad powiat i na pewno nie ulega to wątpliwości, są wielkie 

kresowe zbiory związane z Diecezją Lubaczowską, która przez pewien czas 

konsumowała obszar Lwowa i dawnej Diecezji Lwowskiej. Tutaj też jest wielki zasób i 

jest kontakt ze stroną kościelną w tym temacie. Pan Marszałek poinformował, że 
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deklaruje przeprowadzenie ścieżki do współprowadzenia muzeum, deklaracje taką 

również otrzymał starosta, który ma również związek emocjonalny z tym muzeum. 

 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że model przeprowadzony na muzeum w Sanoku 

jest dobry i należą się podziękowania Marszałkowi Województwa za złożone 

deklaracje.  

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji  Przewodniczący Sejmiku poddał 

pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/470/20 została podjęta jednogłośnie - 26 za i 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że radny Andrzej Ćwierz poinformował go iż 

w poprzednim głosowaniu  był za i teraz również jest za podjęciem uchwały. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy 

Komańcza. 

 

Radny Krzysztof Feret zwrócił uwagę, że z projektu uchwały wynika iż mamy 2 gminy 

, które otrzymają pomoc w tym samym przedmiocie. Radny pytał jak to się stało, że 

występuje to podobieństwo bo rzadko się zdarza , że ten sam przedmiot występuje we 

wniosku poprzedzającym projekt uchwały. Radny zaznaczył, że nie ma uwag co do 

samego przedmiotu tylko ma wątpliwość co do zgodności, bo to rzadko się trafia. 

 

Wicemarszałek Piotr Pilch wyjaśnił, że są to podobne uchwały. Sejmik Województwa 

Podkarpackiego 31 sierpnia br. podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w wysokości 120 tysięcy złotych zarówno dla Gminy Komańcza, jak i dla 

Miasta i Gminy Zagórz na zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników . Zwrócili 

się oni z wnioskami o rozszerzenie zakresu tego zadania o utrzymanie letnie 

chodników, wartość dotacji nie ulega zmianie. Pozwoli to gminom na dokonanie 

zakupu sprzętu do letniego i zimowego utrzymania chodników. 

 

Radny Stefan Bieszczad zabrał głos jako Przewodniczący Komisji Gospodarki i 

Infrastruktury informując, że zbieżność podyktowana jest inicjatywą samorządów, 

położone są one blisko siebie i konsultują się, są skuteczne w zapobieganiu o pomoc. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji  Przewodniczący Sejmiku poddał 

pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/471/20 została podjęta jednogłośnie - 27 głosami 

za i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/431/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy 

Zagórz. 

 

Radny Andrzej Ćwierz poinformował, że ma problemy z głosowaniem ponieważ nie 

pojawia się u niego ikonka za i będzie w związku z tym pisał Przewodniczącemu 

Sejmiku za każdym razem informację, że jest „za” w danym głosowaniu.  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/472/20 została podjęta jednogłośnie - 28 głosami 

za i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 

na rok 2020. 

 

Marszałek Władysław Ortyl poprosił aby ten punkt jaki i kolejne dwa omówiła Pani 

Skarbnik i wspomniała o naszej aktualnej sytuacji finansowej i rozpoczętych pracach 

nad budżetem. 

 

Skarbnik Województwa Janina Jastrząb stwierdziła, że wspomniane przez Pana 

Marszałka punkty omówi razem. Przedłożone zmiany w budżecie zawierają zmiany w 

zakresie dochodów jaki wydatków oraz deficytu budżetowego i planowanych 

przychodów. Jeżeli chodzi o zmianę w zakresie dochodów zmniejszenie jest o kwotę 

6 786 000 przez zmniejszenie ze środków UE i budżetu państwa – dotyczy to 3 

projektów (Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, PSEAP II i Zintegrowany 

Uspołeczniony Model Integrowania Przestrzennego poprzez opracowanie strategii 

przestrzennej ROFu). W zakresie wydatków zmniejszenie per saldem o kwot33. 

11 206 826 zł a w wydatkach jest zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie i jeżeli 

chodzi o zmniejszenie to kwota 12 161 826 zł wiąże się z zadaniami ujętymi w WPF 

więc ma to odzwierciedlenie również w WPF. Jeżeli chodzi o zmniejszenie to dotyczy 

inwestycji drogowej, przygotowanie dokumentacji i jest to kwota 4 800 000 z 

przeniesieniem na lata 2021 -22 z umożliwieniem przeprowadzenia procedury 

przetargowej, zawarcia umów z wykonawcami – chodzi o opracowanie projektów do 

przyszłej perspektywy. Kolejne zmniejszenie dotyczy 4 projektów własnych 

realizowanych z udziałem środków zewnętrznych i jest to kwota 7 360 826 zł. Jeżeli 

chodzi o WPF to zadanie współfinansowane z WFOŚ, przeniesienie kwoty 1000 zł 

opracowanie aktualizacji gospodarki odpadami dla woj. Podkarpackiego. W związku z 

tym, że odebranie prac będzie w lutym 2021 r. jest konieczność przeniesienia. 

Przeniesienia mamy dla 12 instytucji kultury głównie zakupy sprzętu i środki które 

mogą być wykorzystane w tym roku. Stwierdziła, że następuje zmniejszenie deficytu o 
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kwotę 4 498 300 zł. tym samym mamy zmniejszenie po stronie przychodów wskazuje 

się je jako wolne środki pozostałe po rozliczeniu roku 2019. Po uwzględnieniu zmian 

budżetowych z dzisiejszej sesji deficyt wyniesie 227 948109 zł. Dodała, że omówione 

wcześniej zadania wiążą się z WPF czyli są przeniesione zgodnie ze zmianami w 

budżecie. W WPF jest wprowadzane jedno nowe przedsięwzięcie pn. przygotowanie 

dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznej i 

tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego. Jest 

to projekt realizowany w ramach PO pomoc techniczna przez Podkarpacki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w latach 2021 -22 w tych latach przedsięwzięcie to jest na wartość 

5 555 499 zł – finansowane jest z budżetu UE, budżetu państwa i środków własnych 

(555 550 zł). Jeżeli chodzi o zadania z WPF nie mających odzwierciedlania w budżecie 

to dotyczy to 3 zadań tj. rozbudowa drogi woj. Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – 

granica państwa, rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im 

nowej funkcji oraz modernizacja i doposażenie klinicznego szpitala nr 2 w Rzeszowie 

na potrzeby centrum urazowego dzieci. Jeżeli chodzi o zmiany związane z pożyczką 

Banku Rozwoju Rady Europy to one tez maja odzwierciedlenie w WPFie. Nie zmienia 

się tutaj kwota wynosząca 80 mln zł. która była planowana jako pokrycie deficytu. W 

związku z dodatkowymi informacjami uzyskanymi Z BRRE po rozpoznaniu rynku 

walutowego niestety Bank poinformował nas o braku pozyskania obecnie i 

najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach środków w PLN na tak długi okres 

spłaty – było 5 lat karencji i 15 lat spłaty, proponują nam 5 lat karencji i 10 lat spłaty. 

Obecny stan budżetu jeżeli chodzi o udziały w podatku PiT zmniejszaliśmy w 1 

półroczu prawie o 16 mln zł., na dzień dzisiejszy do planu 51,5 mln zł wykonanie na 

tym źródle mamy 89%.Jeżeli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych na dzień dzisiejszy plan mamy wykonany ponad 100% na plan 183 600 000 

mamy wykonane prawie 187 mln zł. jeżeli chodzi o budżet na 2021  to jesteśmy w 

trakcie prac, do końca tego tygodnia zakończone będą prace i przyjęty ostateczny 

kształt budżetu a od listopada rozpoczną się prace nad dokumentem budżetu i WPF. 

Zarząd rozpoczął prace nad tym dokumentem już we wrześniu, 11 września przyjął 

uchwałę dot. założeń oraz zasad opracowanie budżetu które były wytycznymi dla 

departamentów i jednostek, jak należy ten budżet planować. W zakresie wydatków ze 

środków własnych tj. wynagrodzenia, utrzymanie jednostki, wydatki inwestycyjne 

Zarząd postanowił przyjąć na poziomie 100% uchwały budżetowej. Zarząd dopuszczał 

możliwość złożenia materiałów poza limitem uwzględniającym zadania priorytetowe. 

Pomoce finansowe mogą być zaplanowane z budżecie zgodnie z uchwałami Sejmiku. 

Po złożeniu budżetu po 15 listopada, radni maja możliwość złożenia wniosków do 

projektu budżetu na kolejny rok, również na pierwszym posiedzeniu Sejmiku, gdzie ten 

projekt będzie omawiany, jaki na posiedzeniach komisji a następnie wnioski te trafią 

do Zarządu. Jeżeli chodzi o dotacje, subwencje i środki unijne to zostały one przyjęte 

na poziomie roku 2020. W październiku otrzymaliśmy informacje z Ministerstwa 

Finansów o wysokości subwencji i są one wyższe niż w 2020 r. o 48 mln zł. 

 

Radny Krzysztof Feret zapytał o II transze pożyczki, bo już o tym rozmawiano i była 

dyskusja, że jest to przemyślane manewr, nie będzie zanadto obciążał finansów 
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województwa itd. Powstało wrażenie, że wiemy co robimy tymczasem pojawiły się 

korekty i wracamy znów do głosowania tej kwestii dzisiaj. Zapytał czy wszystko 

zrobiono aby warunki ustalić, wypracować i przedstawić pod rozwagę wariant 

zamknięty bo mamy wrażenie, ze coś wypadło i zaskoczyło nas powodując, że 

wracamy do głosowania i robimy korektę. Zmniejszenie okresu spłaty zwiększy raty i 

to już nie będzie takie przyjazne dla budżetu jak było w WPFie. Ponadto w kwestii 

składania propozycji do budżetu na 2021 r. że do 28 radni mogą zgłaszać propozycje 

do budżetu a do końca tygodnia Zarząd zamknie prace czyli jeśli złożymy wniosek w 

środę to 1.5 dnia Zarząd będzie te wnioski rozpatrywał – czy to jest wystarczający 

czas? 

 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że rzeczywiście starannie przepracowana 

była umowa z Bankiem, sytuacja na rynkach finansowych się zmienia i niestety 

musieliśmy to zmienić bo innej drogi nie mamy. Na stan wiedzy sprzed 2 miesięcy takie 

argumenty przemawiały za tym żeby te II transze wziąć. Nie są to znaczne zmiany 

jeżeli chodzi o wzrost rat ale lepiej byłoby gdyby to było rozłożone na dłużej. Jeżeli 

chodzi o wnioski do budżetu to wysłaliśmy maila tydzień temu a w trybie formalnym 

poprawki będą zgłaszały Kluby i Komisje. 

 

Radny Piotr Tomański zwrócił uwagę, że faktycznie wielu inwestycji się nie realizuje 

i warto by się było temu przyjrzeć, że te plany z tą realizacją nie mogą się spotkać. 

Jeżeli nie wykonujemy jakichś rzeczy to możemy przerzucać te środki na walkę z 

covidem. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/473/20 została podjęta - 27 głosami za, nikt nie był 

przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045. 

  

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/474/20 została podjęta - 28 głosami za, nikt nie był 

przeciw,3 osoby wstrzymały się od głosu i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia II 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 XXVIII/475/20 została podjęta - 27 głosami za, nikt nie był 

przeciw,4 osoby wstrzymały się od głosu i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 

Podkarpackie 100 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

Radny Jan Tarapata zapytał jak jest sytuacja portu w związku z pandemią.  

 

Radny Antoni Pikul w imieniu Klubu KO chciałby podzielić się pewnymi 

wątpliwościami. Problem zasugerował już radny Tarapata. Wszyscy chcielibyśmy aby 

port kwitł ale wiemy jaka jest teraz sytuacja. Wiemy na co ten zastrzyk 10 mln zł. 

pójdzie tylko brakuje nam tutaj planu postepowania bo nie daj Boże, że pandemia i 

kryzys ekonomiczny będący jej skutkiem jeszcze potrwa to musimy mieć jakiś 

konkretny plan bo szkoda aby ta kroplówka jaką damy w tym roku czy w kolejnych nie 

spowodowały że stracimy to lotnisko. Chciałby widzieć jakiś dokument typu raport o 

stanie i plan na przyszłość aby zminimalizować ryzyko likwidacji portu. 

 

Marszałek Władysław Ortyl wszyscy troszczymy się o lotnisko, to jest już kolejna 

transza środków jakie przekazujemy aby nie było wątpliwości, że to jest jednostronne 

działanie poprosił Prezesa Hamryszczaka aby przedstawił kwestię działań 

restrukturyzacyjnych.  

 

Prezes Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka Adam Hamryszczak stwierdził, że 

ten rok 2020 miał się całkiem inaczej zacząć, szczególnie od marca. W 2020 r. 

planowaliśmy obsłużyć ponad 800 000 pasażerów. Działalność gospodarczą za 2019 

r. spółka lotniskowa zamknęła wynikiem ujemnym w kwocie 8 mln zł. przy planowanej 

stracie ponad 13 mln zł. Systematycznie rósł ruch czarterowy jak i konsekwentnie 

wzmacnialiśmy współpracę z Lufthansą. Od marca mieliśmy zakaz wykonywanie 

połączeń co trwało do końca maja jeśli chodzi o połączenia krajowe. W lipcu 

wystartowaliśmy z bardzo obiecująca siatka połączeń wakacyjnych co pozwoliło 

utrzymywać stabilizacje finansową. Mieliśmy nowe połączenie tj. Zadar, Barcelona 

Burgas, Saloniki dodatkowo uruchomiliśmy połączenia do Gdańska i Szczecina. 

Niestety sezon zimowy już tak dobry nie jest i te spadki będą narastały. W związku z 

pandemia mieliśmy 0,5 mln pasażerów mniej w porównaniu do 2019 r. co powoduje 

ogromne straty. Zwróciliśmy się do Zarządu Województwa o wsparcie nas w spłacie 

kredytu zaciągniętego na inwestycje realizowane w latach 2010 – 2016. Obecnie 
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mamy w tym obszarze zadłużenie w kwocie 40 mln. zł. zarząd spółki podjął działania 

dot. minimalizacji kosztów stałych jak i zmiany dotyczące modelu funkcjonowania 

spółki. Dużo zmian w kontekście kultury organizacyjnej, stworzenie odpowiedniej 

polityki zakupowej, magazynowej – chcemy te działania podejmować bo zdajemy 

sobie sprawę, że w tej chwili toczy się walka o każde nowe połączenie. Dodatkowo 

cieszy fakt, że udało się doprowadzić do tego, że mamy na podkarpaciu nowego 

przewoźnika firmę WizzAir, która niebawem zacznie latać na trasie Rzeszów – 

Eindhoven.  

 

Radny Stefan Bieszczad zapytał jak będzie wyglądała struktura własnościowa po 

przejęciu tych udziałów i czy pozostali udziałowcy byli przez Zarząd zainteresowani 

dokapitalizowaniem spółki. Zapytał na ile wystarczy te 10 mln zł. zakładając, że ta 

historia z covidem będzie trwała jeszcze długi czas. 

 

Prezes Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka Adam Hamryszczak wzmacnia się 

tutaj pozycja samorządu województw w relacjach z PPL i jest to 56,34% do 43,66%. 

Dodatkowo zaznaczył, że na dzień dzisiejszy port utrzymuje płynność finansową co 

dobrze nas pozycjonuje w grupie portów regionalnych. Część portów regionalnych 

wchodząc w kryzys już w pierwszych tygodniach tę płynność utraciło. Dla nas wsparcie 

samorządu jak i Ministerstwa Infrastruktury – gdzie liczymy na 2 mln zł. może nawet 

więcej pozwoli nam bezpiecznie przetrwać aż do początkowych miesięcy przyszłego 

roku. Reszta będzie zależna od pandemii i tego jak długo będzie się utrzymywał strach 

przed lataniem – niepotrzebny – bo w samolocie i na lotnisku jest bezpiecznie ale takie 

zjawisko obserwujemy. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy międzynarodowe instytucje 

zakładają, że kryzys w branży lotniczej będzie 3 lub 4 letni, prognozy nie są 

optymistyczne. Mówi się, że przyszły rok to będzie obsługa pasażerów na poziomie 

50-6-% w porównaniu do roku 2019. 

 

Radny Piotr Tomański stwierdził, że wszyscy życzymy, żeby lotnisko i cały biznes 

miały się jak najlepiej i w związku z tym zapytał jak mogą wspierać branżę lotniczą 

przez dobrą informację o bezpieczeństwie w samolocie, bo jest to jednak przestrzeń 

zamknięta i wszystkim kojarzy się z mało bezpieczną. 

 

Prezes Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka Adam Hamryszczak lotnisko jest 

świetnie przygotowane aby spełniać wymogi sanitarne. Pracownicy obsługi są świetnie 

wyposażeni w środki, lotnisko jest codziennie dezynfekowane, badana jest 

temperatura. Samoloty są wyposażone w filtry hepa, po rejsie samolot jest 

dezynfekowany środkiem wirusobójczym. Trzymany jest dystans. W ostatnim czasie 

opublikowany był raport wskazujący, że w kabinie samolotu zaraża się 1 osobna na 

27 mln podróżnych.  

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji  Przewodniczący Sejmiku poddał 

pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/476/20 została podjęta - 28 głosami za, nikt nie był 

przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

 

Informacja na temat Krajowego Planu Odbudowy.  

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Radny Piotr Tomański zapytał czy obecnie znalazły się w tym planie projekty inne 

niż te, które w pierwotnym, tak krótkim czasie zostały złożone oraz czy te złożone 

pierwotnie maja już dokumentację i wszystko co spowoduje, że będą miały szansę na 

realizację.  

 

Radny Jan Tarapata - KPO jest rzeczą niezmiernie ważną jeżeli chodzi o nasza 

przyszłość ale układ sektorowy który tam występuje w podziale na różne zadania do 

końca odpowiada czasowi przyszłemu. Znajduje się tam wiele rzeczy, które w innym 

systemie powinny być finansowane. Hierarchia tych projektów powinna być tak 

ukształtowana, że w pierwszym rzędzie powinno być zdrowia, gospodarka a reszta 

potem, powinniśmy przygotować się na takie wydarzenia z jakimi mamy do czynienia 

teraz i interwencję zapobiegawczą i możliwości reagowania na to co się dzieje jeżeli 

chodzi o zdrowie. Stwierdził, że wiele jest ważnych projektów ale hierarchia jednak 

powinna zaczynać się od zdrowia. 

 

Radny Andrzej Nepelski zapytał o strategię opracowania tego programu bo 

analizując go widzimy, że są wyszczególnione drogi niemniej jednak w innym 

przypadku jest np. zapis Podkarpackie Roztocze – jak to należy rozumieć, że jedne 

drogi są wyszczególnione numerami a w innym przypadku taki opis.  

 

Wicemarszałek Ewa Draus stwierdziła, że radny Tarapata ma racę i program jest po 

to żeby wzmacniać nasza gospodarkę w celu radzenia sobie z takimi zawirowaniami 

jakie mamy teraz. Zaznaczyła, że program jest w trakcie tworzenia, my tworzymy go 

tutaj na naszym poziomie i współpracujemy z Ministerstwami, które koordynują. Nie 

ma jeszcze decyzji, że taki są priorytety. Program tworzony jest w sposób oddolny 

gdyż to my podajemy projekty. Najważniejsze jest to ze termin realizacji to 2026 r. więc 

musimy wybrać projekty, które maja szanse na realizację. Ten program tworzy się w 3 

grupach 71 fiszek zgłosił zarząd Województwa przy czym 67 do 10 września a do 

końca września zgłoszono jeszcze bezpośrednio do bazy KPO 4 dotyczące bazy 

Politechniki Rzeszowskiej i dotyczące Uniwersytetu Rzeszowskiego. Będą tu tez 

programy ministerialne, które obejma wszystkie województwa. Wszystkie fiszki 

opracowywane są przez grupy robocze i te 8 grup to m.in. grupa dotycząca zdrowia – 

jest tam 6 fiszek. Na początku kiedy były zbierane projekty to były one bardzo ogólne 

obecnie trzeba je wyszczególnić i wskazać że są gotowe do realizacji. Wszystkie fiszki 

są nadal procedowane i po uszczegółowieniu są łączone w wiązki i w programy. Do 

końca października jest czas na te uszczegółowienia fiszek i trzeba będzie jeszcze 
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wyselekcjonować z tych zgłoszonych według dodatkowych wytycznych wybrać te które 

znajda się w programie. Niektóre mogą być realizowane z innych programów jak 

chociażby polska wschodnia. 

 

Pani Marszałek przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Radny Stefan Bieszczad stwierdził, że z dużą ciekawości wysłuchał wystąpienia Pani 

Marszałek, zasugerował aby na przyszłość taką prezentację wysłać radnym mailowo 

to będzie łatwiej i szybciej. Dodał, że z tego wystąpienia to najbardziej zapamięta dwa 

wyrazy fiszka i wiązka i nie rozumie co w tym przypadku oznacza fiszka. Prosiłby o 

wyjaśnienie.  

 

Radna Dorota Łukaszyk chciała dopytać o jedna informacje mianowicie 

Podkarpackie Centrum Spotów które swoim zasięgiem obejmuje całe województwo. 

Pierwotnie była tam kwota 700 mln zł. W momencie składania fiszek składała uwagę, 

że nigdzie w Tym KPO nie jest ujęty Centralny Ośrodek Sportu i zasięg 

Podkarpackiego Centrum Sportu z powiatu bieszczadzkiego dotyczy całego 

województwa. Zapytała czym to jest spowodowane i czy ma reperkusje dla powstania 

i funkcjonowania w przyszłości Centralnego Ośrodka Spotu.  

 

Marszałek Ewa Draus odpowiedziała, że fiszki to jest to, co my przygotowujemy, opis 

projektu i jedna fiszka to jest jeden projekt. Wiązka natomiast to połączenie tych fiszek 

już w wymiarze krajowym nie regionalnym. 

 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UM Paweł Wais odpowiedział 

radnej Łukaszyk, że Podkarpackie Centrum Sportów to kilka projektów, którego 

głównym członem jest Centralny Ośrodek Sportu i Departament Promocji Turystyki i 

Współpracy Gospodarczej ten projekt pilotował, tam się dołożyło jeszcze ze dwa 

elementy, które były dodatkowo włożone i ten projekt jest w KPO i ma nr 1141 i w tym 

momencie jest w grze. Ze względu na to, że największy człon tego projektu stanowi 

budowa Centralnego Ośrodka Spotu on jest pilotowany przez Ministerstwo Sportu 

aczkolwiek Ministerstwo się jeszcze waha co do zakresu finansowania tego projektu. 

 

Radny Jan Tarapata zaznaczył, że jemu brakuje tego, żeby wprowadzić jakieś trzy 

zadania, które będą rozwiązywały problemy przyszłościowe czyli stworzenie 

mobilnych centrów laboratoryjno – badawczych w powiatach i w województwie, 

wprowadzenie programu robotyzacji, automatyzacji i zastosowanie sztucznej 

inteligencji w gospodarce. Zderzamy się z rynkiem światowym, z dwoma blokami czyli 

chińskim i amerykańskim, które pracują nad hegemonia światowej gospodarki. Nasz 

gospodarka nie będzie funkcjonować jeżeli my zostaniemy w zacofaniu ze sprawami 

robotyzacji i automatyzacji. 
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Marszałek Ewa Draus stwierdziła, że zostały zgłoszone projekty tj. rozbudowa 

wydziału elektrotechniki i informatyki, budowa budynku Informatyki, automatyki 

Politechniki Rzeszowskie, zespół naukowo – dydaktycznych laboratoriów modernizacji 

i eksploatacji w warunkach pandemii wirusowych i bakteryjnych politechniki 

Rzeszowskiej, międzyuczelniane środowiskowe centrum przetwarzania danych 

Politechniki rzeszowskiej, modernizacja rzeszowskiej, miejskiej sieci komputerowej 

uczelnianej służącej zdalnej nauce i pracy studentów, ośrodek badawczo – rozwojowy 

technologii lotniczo kosmicznych Politechniki Rzeszowskiej. 

Ponadto zaznaczyła, że trwają prace nad Regionalna Strategia Innowacyjności, gdzie 

pracują nad instrumentami żeby wspierać innowacyjność z zakresu automatyki i 

sztucznej inteligencji abyśmy podążali w kierunku budowy przemysłu 4.0 i abyśmy 

zostali w tym głównym nurcie. Zdajemy sobie sprawę ze potencjał naukowo – 

badawczy należy wzmacniać i rozbudowywać. Dodała, że około 35% nowego RPO 

będzie dotyczyło innowacyjności. 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody 

łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.  

 

Radny Piotr Tomański zapytał czy to było uzgadniane z jakimiś łowczymi i jaka 

ewentualnie była ich opinia. 

 

Marszałek Piotr Pilch stwierdził, że oczywiście zostało to wszystko zaopiniowane 

przez Dyrektorów Lasów Państwowych, Zarządy Okręgowe Polskiego związku 

Łowieckiego, Izbę Rolniczą, Wojewodę, organy wojskowe ponadto został poddany 

konsultacjom. Wpłynęło łącznie 25 uwag, organ odniósł się do wszystkich                                       

oraz dokonał wizji w terenie. 

 

Radny Karol Ożóg stwierdził, że na początku tego roku wziął udział w konsultacjach, 

odbyło się spotkanie u Marszałka Pilcha, Pani Dyrektor Zofia Kochan również wzięła 

udział w spotkaniu oraz rolnicy z gminy Sokołów dokładnie z sołectwa Nienadówka, 

którzy zgłaszali swoje udziały odnośnie korekty przebiegu granic jednego z obwodów 

łowieckich – w większości te uwago zostały uwzględnione za co bardzo dziękuje. 

 

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

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/477/20 została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był 
przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/357/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia 

zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/478/20 została przyjęta 28 głosami za, nikt nie był 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

 

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

Ojca Pio w Przemyślu.  

 

Radny Piotr Tomański zapytał czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć dlaczego tak 

często następują zmiany w statucie tego szpitala. 

 

Radna Dorota Łukaszyk stwierdziła, że zmiany dotyczą głównie zmian 

porządkowych, zmiany, poszerzenie działalności itd.  

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/479/20 została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/480/20 została przyjęta 29 głosami za, nikt nie był 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu i 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. 
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W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/481/20 została przyjęta 27 głosami za, nikt nie był 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 

Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi 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 XXVIII/482/20 została przyjęta 28 głosami za, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu 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 XXVIII/483/20 została przyjęta 28 głosami za, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum 

Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ. 

 

Przewodniczący Sejmiku  poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu PiS zgłosił do komisji konkursowej 

następujące osoby: 

 

Lesław Majkut – na przewodniczącego 

 

Na członków: Lekarz Pan Maciej Lewicki 

                      Radna Maria Napieracz 

                      Radny Karol Ożóg 

                      Pani Adrianna Obutelewicz- Pyżyńska  

                      Pani Beata Bróż- Szaluś 

                      Radny Jacek Kotula – jako przedstawiciel Rady Społecznej 
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Radny Piotr Tomański zapytał czy do tej komisji konkursowej jeszcze jest jakieś 

miejsce czy tyle jest miejsc co przedstawicieli zgłoszonych przez PiS. 

 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że kandydatury zgłoszone przez radnego 

Romaniuka wyczerpują ilość miejsc jednak można zgłaszać kandydatów ale wówczas 

będziemy musieli odbywać głosowania cząstkowe nad każda kandydaturą. 

 

Radny Piotr Tomański stwierdził, że osoba, która będzie koordynatorem jakichś 

działań gdzie znów wybrana jest przez jedna partię. To jest złe. Jeśli zgłosimy 

kandydata to wiadomo, że przepadnie on w bojach. Należy podkreślić, że PiS mając 

większość chce decydować o wszystkim. 

 

Przewodniczący Czesław Łączak zwrócił się do Pana Tomańskiego aby 

zawnioskował by z protokołu usunąć stwierdzenie, że jest to komisja polityczna, jeśli 

Pan tego nie zrobi to będzie widać, że wszędzie widzi politykę a deklaracja współpracy 

z jego strony nie jest funta kłaków warta. 

 

Radny Piotr Tomański stwierdził, że nic nie będzie wycofywał gdyż polityk PiS 

zgłasza wszystkich kandydatur więc jest to jawne i oczywiste, że jest to polityka. 

 

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

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/484/20 została przyjęta 22 głosami za, 2 radnych 

było przeciw,  4 radnych wstrzymało się od głosu i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia 

przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie części lokalu o łącznej 

powierzchni 77,18 m² położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79/3.  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/485/20 została przyjęta 27 głosami za, nikt nie był 

przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Arboretum i Zakładu Fizjografii w 

Bolestraszycach na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.  

 

Marszałek Stanisław Kruczek poinformował, że ten Zakład w kategorii przyjazna 

przestrzeń dla osób niepełnosprawnych został wyróżniony za I miejsce w kategorii 

lodołamacza. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXVIII/486/20 została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był 

przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego. 

 

Powyższa informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu. 

 

Radny Piotr Tomański stwierdził, że spółki mają problemy w tej chwili wiadomo 

dlaczego. Może ktoś jakoś generalnie by opowiedział o sytuacji spółek, które sobie 

radzą, które mniej. 

 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że nasze spółki nie są spółkami działającymi 

w próżni i ta sytuacja covidowa na nie oddziałuje. Lotnisko ma ujemny wynik ale 

zmniejsza stratę do lat poprzednich. Nie wszystkie nasze spółki podlegają pod tarczę, 

same pomagają jak chociażby Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.  

 

Dyrektor Departamentu Kielar na dzień 31 grudnia spółki istotnie poprawiły swoje 

wyniki. Port Lotniczy o ponad 5 mln zł. w stosunku do roku poprzedniego, RARR o 

ponad dwa mln zł., Podkarpacki Fundusz Rozwoju o ponad milion zł., Należy zwrócić 

uwagę na to, że RARR ma obowiązek transferu pomocy publicznej, która uzyskała 

wcześniej od Województwa Podkarpackiego i ten transfer w wysokości 1 427 000 zł. 

pogorszył wynik spółki. Jeżeli chodzi o uzdrowisko Rymanów to nie jest tak, że spółka 

nie ma przychodów. Trzeba wziąć pod uwagę, że zarząd spółki podejmuje działania w 

celu utworzenia oddziału zakaźnego więc można się spodziewać, że przyniesie to 

wynik finansowy. W tej spółce jest kwestia rozlewni wód, która jest dochodowa i 

stanowi podporę finansową. Trzeba podkreślić, że uzdrowiska Horyniec i Rymanów 

zainwestowały bardzo dużo w poprawę swojej bazy w celu polepszenia świadczonych 

usług. Nie należy zamykać oczy na to, że są 3 spółki nasze bardzo dotknięte przez 

pandemię czyli właśnie port lotniczy oraz uzdrowiska Rymanów i Horyniec ale są 

podejmowane działania, które miejmy nadzieje pomogą z tego wyjść. 

 

Informacja w sprawie korekt informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 

2020 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi 

Województwa. 

 

Powyższa informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 26 do 

protokołu. 
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 

 

Powyższa informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu. 

 

Radny Andrzej Nepelski serdecznie pogratulował szkołom wyników egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. One oscylują od 90 – 100%. Ogromne 

gratulacje dla dyrektorów tych szkół oraz nauczycieli. Wyraził nadzieję, że Pan 

Marszałek docenił to nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

 

Informacja na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027. 

 

Powyższa informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu. 

 

Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2020 r. Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza 

Województwa Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, wojewódzkich osób 

prawnych Województwa Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje 

administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

 

Powyższa informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 29 do 

protokołu. 

 

Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z zakresu 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych województwa 

podkarpackiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

 

Powyższa informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 

14 września 2020 r. do 6 października 2020 r. 

 

Powyższa informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu. 
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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XXVII sesji w dniu 28 września 2020 

roku.  

 

Powyższa informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 32 do 

protokołu. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Stefan Bieszczad stwierdził, że na poprzedniej sesji złożył wniosek na który 

nie dostał żadnej odpowiedzi w związku z powyższym powtórzy go teraz a chodzi o 

wykaz firm którym udzielono pomocy w ramach przeciwdziałania skutkom covidu. 

 

Radny Jan Tarapata poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki i 

Infrastruktury zadał pytanie dotyczące gospodarki podkarpackiej tj., że w związku z 

połączeniem Lotosu i Orlenu szykują się duże zmiany właścicielskie w zakładach na 

terenie województwa podkarpackiego. Chodzi o zmiany właścicielskie w Lotos Asfalty 

i Lotos Infrastruktura. Radni komisji chcieliby wiedzieć na ile to wpłynie na krajobraz 

województwa podkarpackiego, jest to interesujący temat dla radnych z tamtego 

regionu. Radny prosił o informację na ten temat. Stwierdził, że jak czyta o tym to 

wygląda na to, że dostęp do tej sprzedaży może być dowolny, mogą to kupić nawet 

Rosjanie, więc wydaje się to niepokojące. 

 

Marszałek Władysław Ortyl odnosząc się do wypowiedzi radnego poinformował, że 

deklarował radnemu iż spróbuje się dowiedzieć coś na ten temat po posiedzeniu 

komisji ale okazało się to trudne, w związku z czym odpowiedź zostanie udzielona w 

formie pisemnej. Pan Marszałek poinformował, że podziela obawy radnego, gdyby 

miała zaistnieć taka sytuacja, że ten kapitał byłby w obcych rękach. Pan Marszałek 

stwierdził, że w dalszym ciągu  sterowanie rynkiem i oddziaływanie na rynek 

materiałów budowlanych, w tym na rynek materiałów drogowych jest bardzo istotny z 

punktu widzenia przetargów, jakie będą osiągane ceny. Wytwórnia asfaltu temu by 

służyła. Gdyby się pojawił jakiś obcy gracz to może sterować tym rynkiem.  

 

Radny Piotr Tomański zapytał ile mamy na Podkarpaciu respiratorów i ile jest 

wolnych ile zajętych. Czy mamy jakąś informacje ile w tej chwili się czeka na SORZE 

jak podjeżdża karetka to ile musi czekać.  

 

Marszałek Władysław Ortyl zaznaczył, że podawał te informację jeżeli chodzi o 

respiratory na dzień 26 października. Czekamy jeszcze na 13 (30.11 maja być) 

respiratorów które są zakupione w ramach tego pierwszego rzuty oraz w tej chwili 

kupujemy kolejne 30 sztuk.  

Na wczoraj 6 sztuk posiadało Krosno, Tarnobrzeg 6 KSW 1,2, KSW Rzeszów 6 plus 6 

sztuk transportowych, W Przemyślu 0 ale była dyspozycja, że w razie gdyby Przemyśl 

potrzebował to żeby przerzucić. Zaznaczył, że jeśli chodzi o oczekiwanie w niedziele 
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było trochę spokojniej, nie wie jak dziś ale są sytuacje takie, że jest potrzeba 

koordynacji przemieszczania pacjentów. Koordynacji dokonuje szpital w Łańcucie. 

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Karol Ożóg jako przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranica, Turystyki i 

Promocji SWP chciałby poinformować, że w dniu 25 września komisja podjęła 

jednogłośnie stanowisko o następującej treści: 

 

„Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego zwraca  się z prośbą  do Samorządu Miasta Rzeszowa o podjęcie  

działań inwestycyjnych, zmierzających  do budowy na obiektach przejętych od CWKS 

RESOVIA  Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Niepokoi nas fakt, że Miasto  

Rzeszów- stolica Województwa Podkarpackiego nie dysponuje obiektem sportowym z 

prawdziwego zdarzenia, gdzie mogłyby się odbywać prowadzone w sposób 

profesjonalny treningi lekkoatletyczne , a tym bardziej zawody sportowe  rangi krajowej  

i międzynarodowej. Naszym wspólnym dobrze pojętym interesem  powinno być, aby 

takie obiekty powstały jak najszybciej, w związku z tym w pełni zasadne jest  nasze 

stanowisko.” 

Poprosił wszystkich o wspieranie tej inwestycji. 

 

Marszałek Piotr Pilch zaznaczył, że wysłał radnym link do środków przekazanych 

przez Rząd firmom w ramach walki z covidem. 

 

Protokół głosowań z sesji stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Zamknięcie sesji.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku - Jerzy Borcz zamknął 

obrady XXVIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji .  

 

Sesja zakończyła się o godzinie 17.00. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 Protokołowały: 

 

Iwona Kiełbasa 

 

Katarzyna Kruk 

 

                 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

         

         Jerzy Borcz 
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