
Protokół Nr XXI/20 

sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

 

 
XXI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  
6 kwietnia 2020 roku - pierwotnie została zwołana na dzień 30 marca 2020 roku ale na 
wniosek Zarządu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju jej termin został 
przesunięty na dzień 30 kwietnia 2020 roku. Sesja była prowadzona zgodnie z 
przepisami prawa w trybie zdalnym. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00. 

 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
 
W obradach sesji uczestniczyli zaproszeni gości w osobach Wojewody 
Podkarpackiego – pani Ewy Leniart oraz Wojewódzkiego Podkarpackiego Inspektora 
sanitarnego – Adama Sidora. 
 
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przed rozpoczęciem obrad radni tradycyjnie Modlitwę za Ojczyznę. 
 
Przewodniczący Sejmiku 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 roku 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 
Uczestnicząc w sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni 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). 
 
Na podstawie zgłoszonych do systemu obecności radnych Przewodniczący Sejmiku 
stwierdził, iż jest wymagane quorum radnych,  w związku z czym Sejmik jest władny 
podejmować prawomocne uchwały.  
 
Przewodniczący Sejmiku serdecznie powitał zaproszonych gości - Wojewodę 
Podkarpackiego – Ewę Leniart i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego – dr inż. Adama Sidora.  

http://www.sejmik.podkarpackie.pl/


Poinformował, że porządek obrad  sesji radni otrzymali wraz  z zawiadomieniem o 
terminie sesji. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce  wpłynęły wnioski o 
wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
 

• zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020-2045. 
• zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla 
Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa 
łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła 
Rzeszów Północ – etap I" oraz "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej 
S-19 - drogi  powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do 
drogi krajowej Nr 19 – etap I". 

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

• przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
dotyczącego podziękowania dla pracowników służb walczących z 
epidemią wywołaną przez wirusa SARS CoV-2 (tzw. koronawirus). 
 

 
Wpłynął również wniosek o wprowadzenie następujących informacji: 

• Informacja na temat sytuacji w Województwie Podkarpackim w związku z 
zakażeniami koronawirusem SARS -CoV-2 na terenie kraju. 

• Informacja wstępna o wynikach finansowych podmiotów leczniczych, dla których 
Samorząd Województwa jest organem tworzącym.  

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego 
podziękowania dla pracowników służb walczących z epidemią wywołaną przez wirusa 
SARS CoV-2 (tzw. koronawirus) wymaga głosowania. 
 
Natomiast wprowadzenie pozostałych projektów uchwał oraz informacji nie wymaga 
głosowania. 
 



Następnie Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Informację na temat sytuacji w 
Województwie Podkarpackim w związku z zakażeniami koronawirusem SARS -CoV-2 
na terenie kraju umieszcza po punkcie 2) jako punkt 3) porządku obrad sesji. 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego podziękowania dla pracowników służb walczących z 
epidemią wywołaną przez wirusa SARS CoV-2 (tzw. koronawirus) zaproponował 
umieścić po punkcie 3) jako punkt 4). 
 
Projekty uchwał w sprawie: 

• zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla 
Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa 
łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła 
Rzeszów Północ – etap I" oraz "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej 
S-19 - drogi  powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do 
drogi krajowej Nr 19 – etap I". 

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

umieścił jako punkty 5) i 6). 
 
Natomiast projekty uchwał w sprawie: 
 

• zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2020-2045 
 
umieścił po dotychczasowym punkcie 4) porządku obrad sesji – jako punkt 9) i 10). 

 
Informację wstępną o wynikach finansowych podmiotów leczniczych, dla których 
Samorząd Województwa jest organem tworzącym umieścił po dotychczasowym 
punkcie 8) porządku obrad sesji. 
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby przystąpić do głosowania nad 
wnioskiem do porządku obrad sesji. 
 
Za prowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego podziękowania dla pracowników 
służb walczących z epidemią wywołaną przez wirusa SARS CoV-2 radni głosowali 
jednomyślnie – 28 głosami za. 



Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Informacja na temat sytuacji w Województwie Podkarpackim w związku z 

zakażeniami koronawirusem SARS -CoV-2 na terenie kraju. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego dotyczącego podziękowania dla pracowników służb 
walczących z epidemią wywołaną przez wirusa SARS CoV-2 (tzw. 
koronawirus). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację 
inwestycji pn. "Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy 
miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I" oraz "Rozbudowa 
łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi  powiatowej na odcinku od węzła 
Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I". 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2020 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2045. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2020 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2045. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni 
najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. 
Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/986/18 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – 
Podkarpackie 2030, zmienioną Uchwałą Nr XVII/271/19 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 
projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki 
udzielanej w roku budżetowym 2020. 

15. Informacja wstępna o wynikach finansowych podmiotów leczniczych, dla 
których Samorząd Województwa jest organem tworzącym. 

16. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego w 2019 roku gminom i 
powiatom ze środków z tytuły ochrony gruntów rolnych. 

17. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich 
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2019 rok.  

18. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie 
wojewódzkim za 2019 rok - okres sprawozdawczy 1.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. 

19. Informacja o realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie w 2019 roku. 

20. Sprawozdania z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  w roku 2019. 

21. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 11 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. 

22. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XIX sesji w dniu 24 
lutego 2020 r. 

23. Interpelacje i zapytania radnych. 
24. Wnioski i oświadczenia radnych. 
25. Zamknięcie sesji. 

 
 
Przyjęcie protokołu z XIX  sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Protokół z sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego został przesłany radnym w 
wersji elektronicznej. Radni nie wnieśli uwag do niego uwag.   
 
Za przyjęciem protokołu XIX sesji głosowało 28 radnych, głosów przeciw nie było, 1 
radny wstrzymał się od głosu. 
 
Po przyjęciu protokołu Przewodniczący Sejmiku przystąpił do realizacji kolejnych 
punktów porządku obrad sesji. 
 
Informacja na temat sytuacji w Województwie Podkarpackim w związku z 

zakażeniami koronawirusem SARS -CoV-2 na terenie kraju. 

 Informacja stanowi załącznik nr 3 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zastępca Wojewody Podkarpackiego – pani Jolanta Sawicka przypomniała, że  od 
14 marca br. wprowadzono stan zagrożenia  epidemicznego, natomiast od 20 marca 
br. jest stan epidemii. Zaczęto tworzyć szpitale jednoimienne, na Podkarpaciu jest nim 
szpital w Łańcucie. Jest 5 karetek covidowych do transportu osób, 7 karetek 
wymazowych oraz dwie sił zbrojnych, z Agencji Rezerw Materiałowych na bieżąco 



dostarczane są środki ochrony osobistej. Na tę chwilę uruchomiono środki finansowe 
w wysokości 14 milionów 867 tysięcy złotych na zadania związane ze zwalczaniem 
COVID 19, w szczególności na zakup sprzętu dla szpitali, zakup środków ochrony 
osobistej, na zabezpieczenie miejsc kwarantanny uraz dezynfekcję a także na 
potrzeby Sanepidu i Straży Pożarnej. Uruchomiono hotel Holiday przy porcie 
Lotniczym w Jasionce dla medyków , dodatkowo w Łąńcucie i Sanoku są dwa inne 
obiekty hotelowe. Wojewoda Podkarpacki wydał szereg poleceń dla jednostek 
samorządu terytorialnego i szpitali. Przygotowano szereg instrukcji w ramach pomocy 
żywnościowej dla potrzebujących. Zablokowano możliwość wywozu środków ochrony 
osobistej oraz sprzętu medycznego z naszego kraju. Oprócz szpitala jednoimiennego 
w Łańcucie są oddziały zakaźnie w Przemyślu, Dębicy, Jarosławiu, Mielcu i Sanoku. 
Dodatkowo Przemyśl ma uruchomioną kardiologię inwazyjną i ciążą, dializy są w 
Dębicy, kardiologia w Przemyślu i Sanoku, szpital dla ciężarnych, rodzących i 
położnych z podejrzeniem koronawirusa jest w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, 
Przemyślu i Łańcucie. Izolatorium umieszczone jest w Hotelu Hetman i dysponuje ono 
58 miejscami. 
 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Adam Sidor poinformował, że miał już 
przyjemność przedstawić radnym na poprzedniej sesji Sejmiku teorie dotycząca 
zachorowalności na Covid 19 w Chinach i Europie Zachodniej a dzisiaj przybliży 
bieżącą sytuacje na terenie Podkarpacia. Pierwszy przypadek zachorowania był 
potwierdzony na Podkarpaciu w dniu 11 marca br. i osoba ta była hospitalizowana w 
Łańcucie. Obecnie jest potwierdzone 156 chorych na terenie naszego województwa, 
6 osób zmarło i wszyscy obciążeni byli chorobami współistniejącymi, obecnie jest 9 
ozdrowień i będzie ich więcej. Intensywny przyrost zachorowań rozpoczął się w dniu 
29 marca 2020 roku. Na dzisiaj w szpitalu jednoimiennym w Łańcucie jest ponad 260 
miejsc, w tej chwili jest tam hospitalizowane 65 osób. Na oddziałach zakaźnych w 
sześciu miastach jest rezerwa łózek. Są też izolacje domowe osób chorych – 64 osoby. 
Liczba osób, które wróciły do kraju po 15 marca i były poddane automatyczne 
kwarantannie  wynosi 28 tysięcy, w tej chwili w kwarantannie jest 12 tysięcy osób i 
liczba ta ulega zmniejszeniu, jest prowadzona tutaj ewidencja. Współczynnik 
zapadalności przeliczny na 100 tysięcy mieszkańców wynosi w naszym województwie 
wynosi 7 przypadków. Podkarpacie ma 5 miejsce od końca w skali kraju. Wskaźnik ten 
opiera się na ilości wykonywanych testów. Testy wykonywane są w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie i Tarnobrzegu, wykonuje się ponad 
200 testów dziennie, zamiar jest taki aby wykonywać ich jeszcze 100 więcej. Koszt 
jednego badania wynosi 450 złotych. Na wynik badania czeka się nie dłużej niż 24 
godziny. Było 7 ognisk w 7 powiatach, 30 osób zaraziło się poprzez kontakt ze 
szpitalem lub przychodnią, zarażone jest 23 osoby z personelu białego, 4 osoby jest 
hospitalizowane a 19 w tzw. Izolacji domowej, 205 osób znajduje się w kwarantannie. 
Jeśli chodzi o sankcje to jest współpraca z policją – 82 zgłoszenia od policjantów z 
komend powiatowych, z tego 29 zawiadomień p popełnieniu przestępstwa. Pan 
Inspektor poinformował, że na bieżąco prowadzona jest współpraca z Zarządem 
Województwa, Wojewodą. Zarząd Województwa przekazał do Sanepidu środki na 



zakup urządzenia, które mogłoby wykonywać 200 próbek w ciągu doby, lecz niestety 
trzeba będzie na to poczekać ponieważ urządzenie będzie dopiero za jakiś czas. 
Zarząd Województwa ponadto zdecydował o przekazaniu środków na zakup środków 
transportu  dla stacji powiatowych i mają być one dostępne w ciągu dwóch tygodni.  
 

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl podziękował 
pracownikom służby zdrowia, Wojewodzie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Sanitarnemu podkreślając, że jest to bardzo trudny czas intensywnej pracy. Pan 
Marszałek przybliżył kwestie dotyczące podmiotów leczniczych, działań WUP oraz 
działań Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego a także sytuacji 
naszych jednostek i spółek z udziałem Samorządu Województwa.  Pan Marszałek 
poinformował, że urząd pracuje w trybie pracy zdalnej, 1/3 pracowników jest w pracy, 
1/3 pracuje zdanie a pozostała część  jest na urlopach zaległych i opiece z tytułu opieki 
na dziećmi. Zarząd pracuje normalnie, od jutra rozpoczną się zdalne posiedzenia 
Zarządu. Zarząd podejmuje normalne decyzje, zwiększany jest budżet, podejmowane 
są działania w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Jeśli chodzi o środki to 
przeznaczono 50 milionów złotych z RPO dla wszystkich, którzy są w systemie 
ochrony zdrowia-  dla Sanepidu, szpitala jednoimiennego, sześciu oddziałów 
zakaźnych oraz oddziałów wspomagających, chcą też wspomóc pogotowie, na  służby 
mundurowe, 220 milionów złotych przeznaczono na pożyczki dla firm o bardzo niskim 
oprocentowaniu – w tej chwili trwają rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
odnośnie warunków, 60 milionów złotych na utrzymanie miejsc pracy – system 40% 
dopłaty do wynagrodzeń, zbierane są już wnioski przez Wojewódzki Urząd Pracy i 
Powiatowe Urzędy Pracy.  330 milionów złotych na służbę zdrowia, na 
przedsiębiorców mogą ulec zwiększeniu ale trzeba będzie zrezygnować z inwestycji z 
RPO ponieważ zwalczanie koronawirusa jest w tej chwili najważniejsze. Cały system 
zgody na wydatkowanie jest podejmowany na Komitecie Sterującym, w którym 
uczestniczą on, Wojewoda i Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wymagana jest zgoda 
Komitetu na zakupy a szczególnie Wojewody, która to koordynuje. Do tej pory miały 
miejsce trzy spotkania komitetu i 50 milionów złotych jest już dedykowane. Czynione 
są zakupy środków ochrony osobistej, które trafią do szpitali, pogotowia i jednostek 
służby zdrowia. Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy to może on ulec zmianie. 
Pojawiły się już zapowiedzi zwolnień grupowych w 7 firmach z 5 powiatów na terenie 
województwa. Zwolnienia te dotyczą ponad 800 miejsc pracy, co jest bardzo 
niepokojące. Trzeba będzie się liczyć ze spadkiem wpływów do naszego budżetu z 
tytułu PIT. Jeśli chodzi o spółki to zamknięte są uzdrowiska, lotnisko. Firmy te 
wspierają w walce z koronawirusem, uzdrowisko Rymanów produkuje wodę i 
dostarcza ją bezpłatnie do szpitala w Łańcucie, Podkarpackie Centrum Innowacji 
produkuje osłony utrudniające zarażenie wirusem.  
 
Radny Piotr Tomański w imieniu Klubu Radnych KO podziękował za pracę w 
szpitalach, m.in. w szpitalu w Łańcucie, Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu 
oraz jego pracownikom a także służbom mundurowym. Zwrócił się z prośbą do 
Przewodniczącego Sejmiku aby informował kto nie głosował w danym punkcie. Radny 



zwrócił się z pytaniem czy w agencjach, które dostarczają sprzęt ochronny na 
Podkarpacie nie brakuje maseczek i strojów ochronnych a jeśli tak jest to kiedy należy 
się spodziewać się 100% zabezpieczenia personelu medycznego. Wiadomo, że na 
świecie brakuje sprzętu ochronnego, stąd to pytanie. Radny pytał ile jest respiratorów 
w szpitalach. Radny stwierdził, ze wie iż są duże moce przerobowe w szpitalu 
jednoimiennym ponieważ mamy więcej łóżek niż pacjentów. Radny pytał również jak 
są wykorzystywane inne służby, czy straż pożarna ma odpowiednią liczbę 
zabezpieczeń, czy inspekcja sanitarna dysponuje odpowiednim sprzętem ochronnym, 
ile mamy testów czy tyle co się ich wykonuje czy liczba 200 testów wynika z mocy 
przerobowej czy z  dyspozycji liczby testów. Radny zwrócił się również z pytaniami do 
Marszałka odnośnie dotacji dla firm ponieważ faktycznie turystyka, czy usługi 
praktycznie „leżą” – radny pytał jaki wpływ ma Zarząd Województwa na pomoc dla 
małych firm, które nie kwalifikują się do pomocy rządowej, może Marszałek widzi jakieś 
szanse pomocy podkarpackim firmom. Radny pytał również czy finansowanie 
Sanepidu jest wystraczające. Radny stwierdził, że w związku z przytoczoną statystyką 
zachorowań na Podkarpaciu tj. 7 na 100 tysięcy mieszkańców należą się 
podziękowania mieszkańcom województwa za zdyscyplinowanie  i zastosowanie się 
do wytycznych i pozostanie w domach. WHO podało aby nosić maseczki ochronne, w 
związku z tym pytanie do Wojewody jak jesteśmy przygotowani do tego aby udostępnić 
mieszkańcom bezpłatnie maseczki. Radny pytał również czy w posiedzeniu Sejmiku 
uczestniczy przedstawiciel policji podkarpackiej, który mógłby zreferować kwestie 
dotyczące obostrzeń, czy są przewidziane jakieś dodatki dla pielęgniarek i personelu 
medycznego. Radny pytał również czy zwierzęta  w jakikolwiek sposób mogą zarażać 
ponieważ ogólnie mówi się, że nie ma takiej możliwości, czy województwo dysponując 
maseczkami ochronnymi może zalecić mieszkańcom ich noszenie bo wiadomo, ze jest 
to skuteczne. Radny pytał również czy radni mogą jeszcze w jakikolwiek sposób 
pomóc w obecnej sytuacji. 
 
Radny Jacek Kotula stwierdził, że w ostatnim tygodniu było dużo zachorowań w kraju 
i w związku z tym ma pytanie czy są jakiekolwiek statystyki odnośnie tego ile 
zachorowań dotyczy osób, które wróciły do domu w ramach akcji Lot do domu a ile 
osób, które były cały czas w Polsce.  
 
Radny Bogdan Romaniuk stwierdził, że koordynacja wszystkich instytucji w 
województwie w związku z obecną sytuacją przebiega dobrze, za co należą się 
podziękowania Wojewodzie, Zarządowi Województwa oraz Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Słowa uznania należą się Marszałkowi 
oraz Zarządowi Województwa za to, że znalazły się niemałe środki na walkę z 
koronawirusem  na Podkarpaciu tj. 330 milionów złotych zaangażowanych z RPO, 
które będą skierowane do szpitala w Łańcucie oraz do oddziałów zakaźnych w 
naszych jednostkach, kwota 220 milionów złotych, która ma być przeznaczona dla 
przedsiębiorców oraz 60 milionów złotych na podtrzymanie miejsc pracy. Należą się 
podziękowania za takie środki. Radny zauważył, że było pytanie ze strony radnego 
Tomańskiego jak radni mogą się włączyć w pomoc w tej trudnej  sytuacji i w związku 



z tym informuje iż na ostatnim posiedzeniu Klubu Radnych PiS podjęto decyzję, że 
każdy radny przeznaczy wysokość swojej diety i będą to niemałe środki, które trafia 
do szpitala w Łańcucie. Być może stanie się to przykładem dla innych radnych jak 
można włączyć się w walkę z koronawirusem. 
 
Radna Kamila Piech zwróciła się z pytaniem do Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego jaki jest minimalny i maksymalny czas oczekiwania na wynik testu.  
 
Radny Karol Ożóg stwierdził, że codziennie docierają informacje o ofiarach 
koronawirusa, ministerstwo podjęło decyzję o nauce on – line, co jest koniecznością i 
wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli ale także uczniów. Niektórzy uczniowie nie mają 
takiej możliwości zdalnej nauki ze względów ekonomicznych. Radny zwrócił się do 
Zarządu Województwa Podkarpackiego aby w duchu solidarności społecznej podjęto 
działania tak by sprzęt komputerowy Urzędu Marszałkowskiego, PBGiTR RARR, 
ROPS, PZDW niepotrzebny tum jednostkom został zinwentaryzowany i wedle potrzeb 
przekazany dla placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów dziecka. Zapewni to 
tym dzieciom godny dostęp do nauki w systemie on-line. Radny stwierdził, że wie iż 
Samorząd Województwa nie może przekazać prywatnym osobom sprzętu 
informatycznego ale może mogłoby się to stać poprzez placówki edukacyjne. Radny 
zapewnił osobistą gotowość zaangażowania się w takie działania.  Radny podziękował 
za spełnienie wiele postulatów dotyczących pomocy starszym i potrzebującym, o co 
postulował na poprzedniej sesji Sejmiku. Radny apelował do innych samorządowców 
o pomoc starszym i potrzebującym oraz w zakresie pomocy informatycznej dzieciom i 
młodzieży.  
 
Radna Dorota Łukaszyk stwierdziła, że faktycznie sprzęt do edukacji mobilnej jest 
niezwykle potrzebny dla młodzieży z naszego województwa. Poinformowała, że w dniu 
1 kwietnia br. uruchomiono program przez Ministerstwo Cyfryzacji do zrealizowania 
przez szkoły, 180 milionów złotych jest  na potrzeby zakupu sprzętu i dostępu do 
mobilnego internetu, radna prosiła o udostępnianie tej informacji.  Poinformowała  
również, że będzie program w RPO w zakresie cyfryzacji s.p.z.o.z. i szpitali więc  
sprzęt komputerowy  będzie wymieniany i można byłoby zwrócić się do szpitali  aby 
sprzęt ten mógł być wykorzystany przez młodzież. 
 
Radny Piotr Tomański poinformował, że w myśl wypowiedzi radnego Romaniuka z 
ramienia Klubu Radnych PiS, jego dieta będzie przeznaczona dla Stowarzyszenia 
Muzycznego Vento, które zbiera środki na pomoc dla podkarpackiej służby zdrowia.  
 

Wicewojewoda Podkarpacki- Jolanta Sawicka odniosła się do pytania radnego 
Tomańskiego.  Poinformowała, że jest 512 sztuk respiratorów, Łańcut posiada 30 
sztuk.  
 
 
 



Następnie głos zabrała pani Wojewoda Ewa Leniart.  
Stwierdziła, że niewątpliwie działania podjęte na Podkarpaciu są niezwykle ważne. 
Bardzo ważne są również działania na poziomie rządowym. Pani Wojewoda 
poinformowała, że uczestniczyła w wideokonferencji z Wojewodami, Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem 
Sanitarnym dlatego nie było jej wcześniej na sesji Sejmiku. Pani Wojewoda 
podkreśliła, że zwalczanie koronawirusa jest skuteczne lecz gdyby nie było 
restrykcyjnych obostrzeń to sytuacja mogłaby być gorsza. Przybliżyła działania 
Wojewody informując, że wydane zostało polecenie Wojewody, które daje możliwość 
postawienia przed wszystkim szpitalami, również prywatnymi namiotów, które 
dokonywałyby wstępnego triażu osób zgłaszających się do szpitala ponieważ 
powszechne są niestety przypadki, ze do szpitali wchodzą osoby, które są z 
uzasadnionym podejrzeniem koronawirusa. Aby tego uniknąć Minister Zdrowia 
opracował specjalne wytyczne a straż pożarna zadysponuje namioty aby triażowanie 
wstępne było możliwe jeszcze przed wejściem do szpitali. Pani Wojewoda podkreśliła, 
że samorządy wszystkich szczebli angażują się bo widzą powagę sytuacji. Zmierzenie 
się z tą trudna sytuacja wywołuje dwojakie reakcje, z jednej strony jest to panika albo 
nadmierna ostrożność. Dzisiaj jest wiedza, że skutecznie można walczyć i są pewne 
sukcesy w tej materii, mamy osoby, które ozdrowiały i wiemy, że pokonanie wirusa jest 
możliwe, co napawa optymizmem. Wsparcie ze strony administracji rządowej nie 
ogranicza się tylko do środków finansowych i rozwiązań instytucjonalnych ale także do 
zmiany przepisów aby na czas epidemii ułatwić działania minimalizujące zagrożenie 
zakażeń. Pani Wojewoda wystąpiła a apelem aby w okresie świątecznym pozostać w 
swoich domach.   
 
Przewodniczący Sejmiku podziękował wszystkim pracownikom administracji 
rządowej, którzy angażują się w walkę z pandemią.  
 
Pani Wojewoda podziękowała za okazane wsparcie.  
 
Podkarpacki Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny – Adam Sidor odniósł 
się do wystąpień radnych. Poinformował, że koordynacja działań z instytucjami i 
wolontariatem jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o testy to Sanepid posiada je w 
wystarczającej ilości , obecnie jest zapas na 1,5 tygodnia pracy. Niezbędny sprzęt 
zamawiany jest z tygodniowym wyprzedzeniem. Była sytuacja, że brakowało 
komponentów, wtedy było to uzupełniane na zasadzie pożyczania ale chodzi o 
śladowe ilości. Jeśli chodzi o zaopatrzenie inspekcji sanitarnej w środki ochrony 
indywidualnej to stacje powiatowe w liczbie 20 prowadzą dochodzenia epidemiczne i 
dzięki strukturze powiatowej  dobrze to funkcjonuje i nie można wyobrazić sobie dzisiaj 
pracy bez potencjału w każdym z powiatów. Póki co wszyscy pracownicy są zdrowi, 
nie ma absencji, kwarantann i konieczności ich izolacji. Jeśli chodzi o pomoc to była 
ona trzy razy, pierwsza na środki ochrony indywidualnej od Wojewody, druga na 
urządzenie  oraz kolejna to środki na transport dla wojewódzkiej stacji. Jeśli zaś chodzi 
o wydatki bieżące to WSSE korzysta ze swoich ale wydaje się, że w miarę potrzeb 



zostaną one uruchomione przez Wojewodę. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące noszenia 
maseczek ochronnych to zalecenia WHO zmieniają się w zależności od sytuacji i 
rzeczywiście prawdopodobnie niedługo wszyscy będziemy musieli je nosić. Stacje 
mają zasoby środków ochrony indywidualnej ale należy racjonalnie oceniać sytuację i 
gospodarować środkami ochrony indywidualnej. W odpowiednich ilościach są one 
dostarczane na oddziały zakaźne, do szpitala jednoimiennego. Pan inspektor 
poinformował, ze zwierzęta nie przenoszą koronawirusa SARS – Co- V2, więc 
bezpieczne jest wychodzenie i przebywanie z psem czy kotem. Jeśli chodzi o osoby, 
które wróciły do kraju po 15 marca br. to pacjentka zero zakaziła się od męża, który 
wrócił z pracy w Niemczech a 23 marca zaobserwowano większy skok zakażeń. Jeśli 
chodzi o czas oczekiwania na wynik testów to szybki wynik wynosi  pomiędzy 8-12 
godzin a maksymalny 24 godziny. Laboratorium pracuje całą dobę, jest to zespół około 
30 osób w Rzeszowie i Tarnobrzegu. Miała miejsce jednorazowa sytuacja wydłużenia 
czasu oczekiwania na wynik w związku z dużymi ogniskami w Nisku i Leżajsku.  
 
Marszałek Władysław Ortyl odniósł się również do pytań radnych. Odnosząc się do 
pytania radnego Tomańskiego poinformował, że dla Sanepidu Samorząd 
Województwa przeznaczył 1 milion 200 tysięcy złotych. Poinformował, ze na ten 
moment Zarząd postępuje roztropnie i są finansowane tylko konieczne zakupy i 
inwestycje. Jeśli chodzi o inwestycje w szpitalach to chodzi o to aby były to drobne 
remonty i adaptacje, szpitale mają wystarczająca ilość środków bo zwiększone 
kontrakty NFZ, które trafiły do wszystkich szpitali są przeznaczone na walkę z 
koronawirusem i dyrektorzy mają dowolność ich użycia. Pan Marszałek podkreślił, że 
jeśli będzie potrzeba zwiększenia kwoty 50 milionów złotych to będą szukać środków. 
Poinformował również, że w jego odczuciu wszelkie korekty i uzupełnienia ustawy 
dotyczącej pomocy przedsiębiorcom są możliwe bo jest to żywy dokument. Zarząd ze 
swej strony też podejmuje działania poprzez wydłużane terminów, odkładanie w czasie 
kontroli oraz zamiar wprowadzenia systemu zaliczek dla przedsiębiorców .   Na 
ostatniej sesji Sejmiku radni zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 2,7 miliona złotych 
na walkę z koronawirusem. Należy także pamiętać o dobrym sercu przedsiębiorców z 
Podkarpacia, którzy są bardzo aktywni. Zwrócił się do radnego Romaniuka, że rezerwy 
mogą być jeszcze zwiększone. Radny Karol Ożóg zwrócił się z ważnym apelem 
odnośnie sprzętu komputerowego, poinformował, ze taka akcja została już podjęta i 
90 komputerów zostało zinwentaryzowanych i będą one rozprowadzane 
potrzebującym przez ROPS w Rzeszowie, jest to uzupełnienie programu rządowego 
w tym zakresie. Pan Marszałek poinformował, że Zarząd angażuje się w proces 
zdalnego aktywizowania dzieci i młodzieży, Departament Kultury wraz z telewizją, 
radiem i teatrem  ogłosił konkurs o możliwości zdalnego przygotowania się do 
przedstawienia teatralnego, co będzie nagradzane. Może być nagrane zdalne 
słuchowisko radiowe. 200 szkół zgłosiło się do konkursów recytatorskich związanych 
z rocznicami śmierci Jana Pawła II i ogłoszonym rokiem kardynała Wyszyńskiego.  
 
Radny Piotr Tomański zwrócił się do Wojewody stwierdzając, że dobrze iż mamy 512   
respiratorów, natomiast nie uzyskał informacji na temat maseczek ochronnych. 



Inspektor sanitarny mówił o rozwadze i odpowiedzialności w tej kwestii bo sa to 
najczęściej maseczki jednorazowe ale jest pytanie czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć 
mieszkańców Podkarpacia w maseczki w tym momencie bo wiadomo, ze jest to 
ogromna operacja i chodzi o bardzo dużą liczbę ale należy podejrzewać, że za moment 
będzie to obowiązek. Wydaje się, że gdyby była wystarczająca ilość maseczek to 
obowiązek taki już byłby wprowadzony. Radny pytał ile mamy maseczek i czy jesteśmy 
w stanie zaopatrzyć mieszkańców. 
 
Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart poinformowała, że nie jest sztuką nabyć i 
założyć maseczkę ale obsłużyć ja tak aby nie zarazić się. Poinformowała również, że 
nie zna kraju, w którym nakazano by obowiązkowe noszenie maseczek przez 
wszystkich obywateli. Jest wskazanie WHO, że uzasadnione jest zakładanie 
maseczek przez osoby chore aby nie rozsiewały koronawirusa. Pani Wojewoda 
poprosiła Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odniesienie się do jej stwierdzeń 
ponieważ ona nie jest epidemiologiem i być może ostatnio zmieniły się opinie, o czym 
ona może nie wiedzieć  
 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Adam Sidor poinformował, że obecnie oczekują 
czy takie zalecenia będą. Obecnie osoby chore maja nosić maseczki. Potwierdził, że 
faktycznie nieumiejętne zdejmowanie maseczki bez odpowiedniej higieny może 
spowodować koncentrację bioaerozolu na maseczce i zakażenie się poprzez błony 
śluzowe nosa, ust czy oczu. Pan inspektor jeszcze raz poinformował, ze obecnie 
zalecenia takie są rozważane ale jeszcze nie ma obowiązku używania maseczek.  
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że z projektu RPO 20 nowych 
respiratorów wysokiej klasy będzie kupione przez szpital w Łańcucie. Poinformował 
również, ze jedna z podkarpackich firm ściąga z Chin linię do produkcji maseczek, 
materiał do produkcji jest z Podkarpacia. Wiele firm mobilizuje się w tym względzie. 
 
Radny Piotr Tomański pytał jeszcze raz czy dysponujemy maseczkami dla 
Podkarpacia a jeśli tak to jaką ilością. Należy mieć na uwadze, że maseczki są 
jednorazowe i oczywiście należy je odpowiednio zdejmować i wyrzucić.  
 
Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że maseczek jest coraz więcej.  
 
Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart poinformowała, że na stanie magazynu 
wojewódzkiego oraz w Agencji Rezerw Materiałowych są maseczki natomiast w tym 
momencie nie jest w stanie podać ich liczby. Podkreśliła, ze w szycie maseczek 
włączyło się mnóstwo  lokalnych społeczności i jeśli będzie zalecenie WHO aby 
wszyscy nosili maseczki to na pewno przy tak dużej aktywności społecznej będzie ich 
odpowiednia ilość.  
 
Przewodniczący Sejmiku podziękował zaproszonym gościom za merytoryczne 
wypowiedzi. Stwierdził, że jesteśmy na pewnym etapie odwiecznej walki człowieka z 



przyrodą i  należy słuchać opinii fachowców, epidemiologów i Ministra Zdrowia. 
Wydaje się, że jedyną szansą jest zdyscyplinowanie się i słuchanie fachowców, którzy 
mają szansę przeprowadzić nas  przez ten trudny czas.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego dotyczącego podziękowania dla pracowników służb 

walczących z epidemią wywołaną przez wirusa SARS CoV-2 (tzw. koronawirus). 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/340/20 została podjęta jednogłośnie – 31 głosami za i 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania 

pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. 

"Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do 

węzła Rzeszów Północ – etap I" oraz "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-

19 - drogi  powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej 

Nr 19 – etap I". 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/341/20 została podjęta jednogłośnie – 29 głosami za i 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację 

inwestycji pn. "Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł  Sędziszów Małopolski) z 

drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i 

urządzeniami budowlanymi - etap I. 

 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/342/20 została podjęta jednogłośnie – 31 głosami za i 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 



Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 

na 2020 r. 

 

Radny Krzysztof Feret zwrócił uwagę, że w materiałach na sesję radni otrzymali 
zestawienie zmian w budżecie w klasyfikacji działów i rozdziałów ale trudno dopatrzeć 
się tam kontekstu, który w ostatnim czasie jest dominujący. Radny pytał, które z pozycji 
są bezpośrednim następstwem ostatniej sytuacji epidemicznej. Dzieje się wiele rzeczy, 
które maja wpływ na bieżące i inwestycyjne wydatki np. aktualizowane są rozkłady 
jazdy w komunikacji publicznej , nie odbywają się zaplanowane do finansowania czy 
współfinansowania imprezy kulturalne, turystyczne. Spółki w których Samorząd 
Województwa ma udziały tj. Sanatorium w Horyńcu, Rymanowie Zdroju czy Port 
Lotniczy w Jasionce nie działają. Radny pytał  jaka część korekt finansowych  jest 
następstwem sytuacji epidemicznej i czy wiadomo już czy sytuacja ta zagraża 
realizacji planów inwestycyjnych  ponieważ już istnieje kumulacja przesunięć i 
okoliczności związane z epidemią nie ułatwiają tego. Radny prosił o ile to możliwe o 
informację w przekroju kwot i zadań.  
 

Marszałek Województwa Podkarpackiego odniósł się do wypowiedzi radnego. 
Poinformował, że w zaproponowanych zmianach nie ma zmian związanych 
bezpośrednio z następstwem obecnej sytuacji. Rzeczywiście ograniczane są kursy 
pociągów, szczególnie w godzinach związanych z dowozem młodzieży do szkoły oraz 
dowozem do pracy więc są mniejsze wydatki. Ewidentnym elementem zmian jest 
przesunięcie terminów realizacji inwestycji wynikających jeszcze z ubiegłego roku albo 
wydłużeniem ich realizacji. Budżet na pewno będzie nowelizowany ale nie jest to 
jeszcze ten moment. Dopiero są zamiary zwolnień pracowników, będzie obniżony PIT 
i dochody w samorządach, kolejne miesiące pokażą. Spółki Samorządu Województwa 
są spółkami prawa handlowego, podlegają obrotowi gospodarczemu i mają kłopoty. 
Komercyjna strona uzdrowisk cieszy ale w momencie takim jak obecnie mają kłopoty. 
Jeśli środki nie będą musiały być zwiększane – 50 milionów złotych na wydatki na 
walkę z koronawirusem to z RPO nie byłoby już przesuwane więcej ale jeśli będzie 
taka potrzeba to Zarząd jest na to gotowy ale może się to wiązać z ograniczeniami 
inwestycyjnym różnych działań. Kłopoty mogą mieć również firmy wykonawcze, może 
być problem z materiałami. Pan Marszałek przedstawił główne założenia zmian w 
budżecie informując, że zmniejszenia dochodów wynoszą około 18 milionów złotych, 
zmiany wydatków dotyczą zwiększeń w obszarze kolei, przewozów regionalnych, 
przeniesień wydatków dotyczących dróg, przywrócenie wydatków niewykorzystanych 
w 2019 roku. Wszystkie te zmiany powodują zwiększenie deficytu o 18 milionów 
złotych ale nie powodują konieczności zaciągania kredytu przez województwo. Zarząd 
podejmuje ponadto działania związane z nowymi inwestycjami przykładem na to jest 
decyzja Zarządu o uruchomieniu obwodnicy na drodze wojewódzkiej nr 865 w Narolu.  
Pan Marszałek zwrócił się z prośbą o przyjęcie projektu uchwały. 
 
 
 



Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/343/20 została podjęta jednogłośnie – 31 głosami za i 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2045. 

 
Radny Piotr Tomański zwrócił się z prośbą o krótkie przestawienie projektu uchwały. 
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego- Władysław Ortyl poinformował, że 
zmiany w WPF są konsekwencja zmian w budżecie. 11 zadań to przywrócenie 
wydatków, które nie zostały wykonane w 2019 roku i jest to kwota 13 milionów 149 
tysięcy złotych. Wprowadzono również dwie kolejne inwestycje, na które uzyskano 
ZRID, dotyczy to drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska na 
odcinku od drogi DK 4  do miejscowości Komańcza - 17 milionów złotych i  łącznik od 
miejscowości Rzędzianowice do Piątkowca – będzie  dokończenie północnej 
obwodnicy miasta  Mielca. Ponadto jest także zwiększenie wydatków na obwodnicy 
Kolbuszowej i Weryni, gdzie doszło do potrzeby budowy dodatkowych osłon i płotów i 
muszą być wykonane nasadzenia. Pewne przedsięwzięcia są przesuwane  np. te 
związane z organizacją Roku obchodów Kardynała Wyszyńskiego, skreślony jest 
projekt własny –Domy z serc – projekt, który miał być realizowany z ROPS  w ramach 
wspierania pieczy zastępczej   
 
Radny Adam Drozd pytał o parkingi w miejscowości Komańcza. Przypomniał, że była 
deklaracja Zarządu Województwa, że będzie odpowiednia kwota na taki parking przy 
klasztorze w związku z Rokiem Kardynała Wyszyńskiego.  
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że dzisiaj otrzymał potwierdzoną 
informację, że jest do rozstrzygnięcia przetarg, jest znana kwota inwestycji. Zarząd 
Województwa chce wesprzeć budowę parkingu kwotą zwiększona w stosunku do tego, 
co zdecydował Sejmik, było to 200 tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji to 700 
tysięcy złotych. Zarząd Województwa w dalszym ciągu podtrzymuje chęć pomocy 
Gminie Komańcza.  
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/344/20 została podjęta jednogłośnie – 31 głosami za i 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 

 



Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 

na 2020 r. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/345/20 została podjęta przy 29 głosach za, bez głosów 
sprzeciwu, przy 2 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Radny Piotr Tomański poinformował, że chciał zadać pytanie odnośnie punktu, który 
został już przegłosowany. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2045. 

 

Radny Piotr Tomański prosił o przybliżenie projektu uchwały. 
 

Marszałek Województwa Podkarpackiego poinformował, że projekt uchwały jest 
konsekwencją przyjętego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, 
zmiana budżetu zwiększyła dochody i wydatki o kwotę 1 milion 750 tysięcy złotych i 
dotyczy budowy obwodnicy w Narolu. Kwota całej inwestycji wynosi 35 milionów 
złotych.  
 

Następnie w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/346/20 została podjęta jednogłośnie – 31 głosami za i 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu 

pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w 

Rzeszowie. 

 
Radny Piotr Tomański pytał czy projekt uchwały dotyczy zwiększenia powierzchni 
biurowej dla jakiegoś Posła. 
 
Wicemarszałek Piotr Pilch poinformował, ze projekt uchwały zakłada zwiększenie 
powierzchni wynajmu z 29 m2 na ponad 37 m2 dla pana Posła Stanisława Ożoga. 
 
Następnie w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 



W jego wyniku Uchwała Nr XXI/347/20 została podjęta przy 28 głosach za, bez głosów 
sprzeciwu, przy 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/986/18 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 

2030, zmienioną Uchwałą Nr XVII/271/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/348/20 została podjęta przy 29 głosach za, bez głosów 
sprzeciwu, przy 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 

projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie. 

 

Radny Krzysztof Feret zwrócił się z prośbą o przypomnienie o co chodzi w projekcie 
Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM), ponieważ w uzasadnieniu do 
projektu uchwały jest jedynie enigmatycznie mowa o 6 e-usługach.  
 
Członek Zarządu Stanisław Kruczek wyjaśnił, że sprawa dotyczy projektu 
konkursowego w ramach II Osi Priorytetowej RPO. Konkurs jest ogłoszony dla 
placówek medycznych na terenie Województwa Podkarpackiego. W tej chwili 
Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP będzie składał wniosek w 
ramach tego projektu o modernizacje systemu, który ma już kilka lat. Będą tam 
wytworzone nowe usługi, które związane są w tej chwili z tym, co jest obecnie 
konieczne w systemach medycznych m.in. chodzi o elektroniczny obieg dokumentacji 
medycznej, miejscem na przechowywanie danych medycznych. Chodzi o 
usprawnienie systemu, który jest już użytkowany. 
 
Radna Dorota Łukaszyk pytała w jaki sposób s.p.z.o.z Ustrzyki Dolne może 
przystąpić do projektu i czy jest taka szansa. Pytała do kogo jej jednostka czy 
samorząd Powiatu Bieszczadzkiego może się zwrócić i w jaki sposób mogą aplikować 
o pomoc województwa jeśli chodzi o wkład własny do tego projektu.   
 

Członek Zarządu Stanisław Kruczek wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwestię przystąpienia 
to konkurs jest ogłoszony i w okolicach 20 kwietnia br. mija termin na składanie 
wniosków aplikacyjnych przez podmioty lecznicze na terenie naszego województwa. 
Jest to konkurs otwarty, jeśli chodzi o ewentualne wsparcie województwa  dla Powiatu 



Bieszczadzkiego to jest to pytanie na tym forum zasadne i trzeba będzie nad tym 
ewentualnie popracować.  
 
Następnie w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/349/20 została podjęta jednogłośnie – 32 głosami za i 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki 

udzielanej w roku budżetowym 2020. 

 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr XXI/350/20 została podjęta przy 30 głosach za, bez głosów 
sprzeciwu, przy 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Informacja wstępna o wynikach finansowych podmiotów leczniczych, dla 

których Samorząd Województwa jest organem tworzącym.  

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Radny Piotr Tomański prosił o wyjaśnienie czego dotyczy niniejszy punkt porządku 
obrad.  
 

Członek Zarządu Stanisław Kruczek wyjaśnił, że zgodnie z przepisami Zarząd 
Województwa Podkarpackiego przedstawia wstępną informację  o wynikach 
finansowych podmiotów leczniczych. Informacja ta jest wstępna, w miesiącach letnich 
jest konkretna debata na temat poprzedniego roku. Pan Marszałek poinformował, że 
w tabeli 9 przybliżone są kwestie, które są najbardziej interesujące. Miniony rok kończy 
się sytuacją  jeszcze w trakcie restrukturyzacji zadłużenia. W szpitalu przemyskim, z 
przyczyn o których już mówiono na Sejmiku nie udało się podpisać umowy 
restrukturyzacyjnej w 2018 roku ale w tym tygodniu uda się dopiąć ostatnią 
restrukturyzację w Przemyślu, wszystkie dokumenty są już przygotowane i niedługo to 
nastąpi. Szpital ten ma największą stratę,  do pokrycia jest  około 20 milionów złotych. 
Drugim szpitalem, który zdecydowanie ciąży na budżecie województwa jest szpital w 
Tarnobrzegu,  jest on w fazie dużych inwestycji – prawie 60 milionów z RPO (musiał 
tam powstać ośrodek radioterapii w związku z białą plamą w tym zakresie na tym 
terenie). Poczynione inwestycje w zakresie onkologii wzmocnią wagę i znaczenie 
tarnobrzeskiego szpitala. Pan Marszałek kończąc swoja wypowiedź poinformował, że  
debata na temat służby zdrowia odbędzie się po przyjęciu sprawozdań przez biegłych 
rewidentów i będzie zaproponowana przez Zarząd Województwa w kolejnych 
miesiącach.  



Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego w 2019 roku gminom i 

powiatom ze środków z tytuły ochrony gruntów rolnych. 

 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich 

jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2019 rok.  

 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie 

wojewódzkim za 2019 rok - okres sprawozdawczy 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Radny Piotr Tomański zwrócił się z pytaniem  jak wygląda sytuacja w obrocie 
nieruchomościami. 
 

Wicemarszałek Piotr Pilch wyjaśnił, że informacja o obrocie nieruchomościami 
składa się z 4 punktów. Pierwszy dotyczy zbycia nieruchomości (województwo zbyło 
15)  drugi nabycia nieruchomości (nabyliśmy 5), oddanie nieruchomości we władanie 
(3) oraz wygaszenie trwałego zarządu, rozwiązanie umów, przekazanie nieruchomości 
przez jednostki organizacyjne, zrzeszenie i zniesienie współwłasności. Pan 
Wicemarszałek poinformował, że nie było w omawianym temacie wyjątkowych 
transakcji.   
 
Informacja o realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie w 2019 roku. 

 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

 
Sprawozdania z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego  w roku 2019. 

 
Sprawozdania z działalności  komisji stanowią załącznik nr 20 do protokołu. 
 

Radny Krzysztof Feret zwrócił uwagę, że w przypadku trzech sprawozdań z 
działalności komisji tj. Komisji Głównej, Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji 
Rozwoju Regionalnego brakuje podpisów przewodniczących komisji. Prosił aby nie 
odbierać jego uwagi złośliwie, rzuca się to ze względu na fakt konieczności 
staranności. Nasuwa się pytanie czy w ogóle przewodniczący wiedzą, że takie 
sprawozdania powstały, jeśli wiedzą o tym to może zechcieliby odpowiedzieć na 
pytanie czy je autoryzują skoro nie ma podpisów w wersji przesłanej radnym. 



Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wyjaśni dlaczego doszło do takiej 
sytuacji, być może wynika to z faktu, że komisje pierwszy raz były prowadzone w 
sposób zdalny.  
 
 
Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 

od 11 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. 

 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

Radny Piotr Tomański zwrócił się z prośbą o przybliżenie tematu. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd Województwa w okresie 
pomiędzy sesjami obradował na 6 posiedzeniach w trybie zwyczajnym. W tym czasie 
realizował uchwały podjęte przez Sejmik. Dotyczyło to przede wszystkim uchwały 
związanej z rokiem obchodów Kardynała Wyszyńskiego. Poinformował, że Zarząd 
musi zmodyfikować swoje działania w związku z obecną sytuacją związaną z 
koronawirusem. Planowana konferencja w Komańczy nie odbędzie się. Pan Marszałek 
poinformował, że Zarząd Województwa dokonywał zmian w budżecie oraz realizował 
uchwały dotyczące sfery ochrony zdrowia. Zarząd realizował wszystkie uchwały 
Sejmiku. Podjął również decyzje dotyczące podkarpackiego naturalnego wypasu (II 
edycja), sytuacja z koronawirusem nie powinna przeszkodzić w realizacji tego projektu. 
Uruchomiono zgłoszenia do programu Podkarpackie Przestrzeń otwarta (II nabór). 
Zarząd chce uruchomić środki, które pozwoliłyby objąć udziały w lotnisku i spółkach 
uzdrowiskowych, ponieważ w związku z obecną sytuacją mogą one mieć kłopoty. W 
dalszym ciągu były rozstrzygane kwestie związane z konkursami, uruchomiono kolejne 
nabory jeśli chodzi o dotacje związane z badaniami i rozwojem, Zarząd chce zachować 
szczególną pieczę i staranność w tej kwestii. Uruchomiono remonty chodników w wielu 
gminach, oczekuje się na przetargi w samorządach.  
 

 
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XIX sesji w dniu 24 lutego 2020 r. 

 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

 
Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radni nie złożyli zapytań i interpelacji. 
 
 

 

 



Wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Członek Zarządu Województwa – Anna Huk podziękowała za dobrą współpracę 
członków Zarządu oraz radnych zrzeszonych w Klubie Radnych PiS w trudnej sytuacji 
związanej z epidemią koronawirusa. Podkreśliła, że należy pamiętać o Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i o wszystkich tych, którzy włączyli się w 
akcję oddawania krwi bowiem  w czasie pandemii jest to szczególnie ważne. 
Zachęcała do włączenia się w inicjatywę oddawania krwi w regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa w Rzeszowie.   
 

Radny Piotr Tomański w imieniu Klubu Radnych KO złożył życzenia spokoju na 
nadchodzące Święta Wielkanocne oraz na czasy po świętach . Najważniejsze jest to 
aby można było spokojnie patrzeć w przyszłość . Radny stwierdził, że działania 
Zarządu są widoczne, Zarząd robi dużo i należą się mu podziękowania. Ważne jest 
aby pomóc przedsiębiorcom, którzy na Podkarpaciu będą mieli szczególnie ciężko. 
Radny apelował aby zostawić kwestię wyborów na lepszy czas. 
 

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl podziękował 
Przewodniczącemu Sejmiku za sprawne przeprowadzenie sesji, co było nowym 
doświadczeniem i oby ta forma miała miejsce jak najkrócej. Pan Marszałek 
podziękował dyrektorowi Kancelarii Sejmiku, dyrektorowi Marcinowi Fijołkowi panu 
Michałowi Wiatrowi, panu Waldemarowi Więckowi oraz innym pracownikom za 
przygotowanie i sprawne przeprowadzenie sesji Sejmiku w trybie zdalnym. Złożył 
życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz jak najszybszego spotkania 
w tradycyjnej formie na sesji Sejmiku. 
 

Radny Andrzej Nepelski przypomniał, że wielokrotnie zabierał głos na temat 
infrastruktury drogowej w Powiecie Lubaczowskim i dzisiaj w tych trudnych czasach 
została podjęta uchwała o środkach na obwodnicę Narola, za co dziękuje Zarządowi 
Województwa.  
 

Radna Joanna Bril podziękowała Zarządowi Województwa za wsparcie 
przedsiębiorców zmagających się z trudnościami w związku z obecną sytuacją 
wywołaną koronawirusem.   
 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że przeprowadzona sesja na długo pozostanie 
w jego pamięci, nie tylko dlatego, że była w trybie zdalnym ale za wspólne działania 
dla dobra województwa. Złożył wszystkim mieszkańcom życzenia wesołych, zdrowych 
Świąt Wielkanocnych.  Podziękował za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu sesji 
Sejmiku. 
 
 

 

 



Zamknięcie sesji. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  XXI sesji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego VI kadencji Przewodniczący Sejmiku zamknął obrady sesji. 
 
XXI sesja zakończyła się o godzinie 19.10. 
 

 

 

 

             Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego 

 

                        Jerzy Borcz 

 

 
 
 
Protokołowała: 
 
Iwona Kiełbasa 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


