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                                                Protokół I sesji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji 

 z  dnia 28 listopada 2014 roku. 
 

 
 
 
Sesja odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, rozpoczęła się o godzinie 1400.  
Udział w niej wzięli radni oraz zaproszeni goście.  
 
Lista obecności gości  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
 

I sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji zwołana została przez 
Komisarza Wyborczego Tomasza Smolenia, zaś prowadzenie obrad rozpoczął, zgodnie 
z ustawą o samorządzie województwa najstarszy wiekiem radny – Pan Władysław 
Stępień. Prowadził on obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Sejmiku. 
 
Przed otwarciem sesji Pan Witold Olech Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Wyborczej wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego Województwa Podkarpackiego 
a następnie odbyło się ślubowanie, które złożyli nowo wybrani radni: 
 
 

1. Stanisław Bajda 

2. Stanisław Bartman 

3. Stanisław Bartnik 

4. Stefan Bieszczad 

5. Lidia Błądek 

6. Jerzy Borcz 

7. Wojciech Buczak 

8. Tomasz Bury 

9. Jerzy Cypryś 

10.  Joanna Frydrych 

11.  Iwona Kołek 

12.  Stanisław Kruczek 

13.  Teresa Kubas - Hul 

14.  Maria Kurowska 
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15.  Lucjan Kuźniar 

16.  Wiesław Lada 

17.  Czesław Łączak 

18.  Jacek Magdoń 

19.  Mieczysław Miazga 

20.  Andrzej Nepelski 

21.  Marek Ordyczyński 

22.  Władysław Ortyl 

23.  Tadeusz Pióro 

24.  Maria Pospolitak 

25.  Bogdan Romaniuk 

26.  Anna Schmidt 

27.  Dariusz Sobieraj 

28.  Władysław Stępień 

29.  Kazimierz Śnieżek 

30.  Jan Tarapata 

31.  Wojciech Zając 

 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie wygaszenia mandatu 
radnego w okręgu wyborczym nr 3 do Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, radny Maciej Lewicki nie złożył ślubowania ze 
względu na nieobecność na I sesji Sejmiku. 
 
Następnie Przewodniczący – Senior otworzył I sesję nowo wybranego Sejmiku;  
stwierdził, iż na sali jest wymagane quorum, wobec czego Sejmik może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały.  
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie zwołania pierwszej sesji 
wraz z proponowanym porządkiem zostało doręczone radnym. 
Stanowi ono załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Przewodniczący Senior poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego o wprowadzenie do porządku obrad następujących 
punktów: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego V 
kadencji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa 
Podkarpackiego V kadencji. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego V kadencji. 

 
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Radny Jerzy Cypryś w imieniu grupy trzech radnych złożył wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
 
- wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego 
- wyboru Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego 
- wyboru Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego 
 
Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Radna Teresa Kubas – Hul w imieniu Klubu Radnych PO złożyła wniosek formalny                 
o przerwę w obradach sesji Sejmiku do 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek). Wniosek 
uzasadniła tym, że w dniu dzisiejszym radny Maciej Lewicki ze względu na stan zdrowia 
nie może uczestniczyć w obradach a przekonana jest o tym, że wybór Zarządu jak           
i władz Sejmiku powinien odbyć się przy pełnym składzie. Dodała, że w poniedziałek 
mogłaby również złożyć ślubowanie kolejna radna Ewa Draus, która wejdzie w miejsce 
wygaszonego mandatu. 
 
Radny Jerzy Cyrpyś złożył wniosek przeciwny twierdząc, że nic nie stoi na 
przeszkodzie aby już dziś rozpocząć pracę na rzecz województwa podkarpackiego. 
 
Przewodniczący Senior poinformował, że wniosek przeciwny jest zbędny bo on 
wniosek radnej Kubas – Hul podda pod głosowanie i radni rozstrzygną czy zostanie on 
przyjęty czy też nie. Następnie poddał go pod głosowanie. 
Za głosowało 13 radnych, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu – wniosek nie 
został przyjęty. 
 
Przewodniczący Senior poinformował, że każdy punkt zawarty we wniosku Zarządu                             
o wprowadzenie do porządku obrad głosowany będzie oddzielnie. 
 
Radna Lidia Błądek poprosiła o podanie daty wpływu zgłoszonych wniosków. 
 
Przewodniczący Senior poinformował, że zarówno wniosek Zarządu jak i grupy trzech 
radnych wpłynęły w dniu 28 listopada 2014 r. 
 
Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że grupa radnych może złożyć wniosek                        
o rozszerzenie porządku obrad jedynie do momentu otwarcia sesji a wniosek ten został 
złożony przez Radnego Cyprysia po rozpoczęciu obrad w związku z czym z przyczyn 
formalnych nie może być poddany pod głosowanie. 
 
Przewodniczący Senior poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Zarząd.  
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 Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Marszałka 
Województwa Podkarpackiego V kadencji głosowało 25 radnych, 5 było przeciw, 
jedna osoba wstrzymała się od głosu  

 Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru 
Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego V kadencji głosowało 25 
radnych, 6 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu  

 Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Członków 
Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji głosowało 25 radnych, 5 było 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu 

 

Porządek obrad sesji, po uwzględnieniu przyjętego w drodze głosowania  wniosku 

przedstawia się następująco: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego V kadencji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego V kadencji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego              
V kadencji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa 
Podkarpackiego V kadencji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego V kadencji. 

6. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Senior stwierdził, że minęło już 25 lat budowy państwa 
demokratycznego. Polska jest w Unii Europejskiej, nasi przedstawiciele pełnią tam 
zaszczytne funkcje, mamy wspaniałych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, 
jesteśmy w strukturach NATO, jesteśmy państwem europejskim. Nasz kraj pomimo 
wielu trudności rozwija się, GUS podał informację, że gospodarka wzrosła w ciągu 
ostatniego roku o 10 % a PKB o prawie 4%. Mamy jednak w dalszym ciągu wiele 
poważnych problemów m.in. wysokie bezrobocie, które wynosi obecnie 11,5%. 
Społeczeństwo idąc do wyborów takich jak wybory samorządowe ma nadzieję, że                   
w regionie w którym żyje i wybiera nowe władze, coś zmieni się na lepsze. Każdy, kto 
otrzymał mandat Radnego Województwa Podkarpackiego, wie doskonale o jakie sprawy 
ludzie zabiegają. W czasie kampanii wyborczej odbyła się debata w której uczestniczył 
Marszałek Ortyl, Prezydent Ferenc, Radna Teresa Kubas – Hul, Radna Anna Kowalska        
i jego skromna osoba. Przekazano im wówczas zestaw postulatów od mieszkańców 
Podkarpacia, w którym mieści się m.in. ciągły niepokój o bezpieczeństwo na 
Podkarpaciu, pragnienie budowy zbiornika Kąty – Myscowa, działania w tej sprawie 
prowadzone są od ponad 20 lat m.in. przez nieżyjącego już Marszałka Stanisława 
Zająca. Zaznaczył, że pragnieniem wszystkich ludzi jest aby w czasie trwania tej 
kadencji mógł się rozpocząć ten wielki program na który ludzie czekają od dziesięcioleci. 
Może przy pomocy ogromnych środków unijnych przewidzianych w tej kadencji, przy 
pomocy pieniędzy rządowych i regionalnych uda się rozpocząć tę wielką inwestycję. 
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Dodał, że jest na Podkarpaciu potrzeba utworzenia ok 20 000 miejsc pracy bo wtedy 
problem bezrobocia stanie się sprawą marginalną. Nie możemy mówić, że młodzi 
wyjeżdżają za granicę bo Rząd nie ma instrumentów albo nieudolnie sprawuje swą 
władzę bo my również jesteśmy odpowiedzialni za to, czy ludzi z Podkarpacia będą 
wyjeżdżać za granicę czy nie. Dlatego też w imieniu wielu radnych chciałby tę kadencję 
zadedykować przedsiębiorcom i tym, którzy dają pracę, potrzeba aby ten Sejmik mając 
cztery budżety znalazł również środki na wsparcie tych, którzy chcą ten problem 
rozwiązać. Poprosił aby pamiętać, że ponad 65% PKB w Polsce wytwarzane jest w 
małych i średnich przedsiębiorstwach co znaczy, że jeśli ludzie wezmą sprawy w swoje 
ręce, jeśli struktury rządowe i samorządowe pomogą to jest szansa na nowa jakość w 
sprawie zatrudnienia na Podkarpaciu. Dodał, że jest też wyraźny postulat aby wreszcie 
ruszyła budowa drogi S19 ale ona będzie budowana i jest przekonany, że wszyscy 
razem zrobimy wszystko aby w trakcie jej realizacji nie było na niej wybojów. Kończąc 
pozwolił sobie na osobistą refleksję ze względu, że jest to jego ostatnia kadencja                        
a w życiu publicznym istnieje od 31 lat najpierw jako poseł na Sejm przez 4 kadencje                  
a obecnie jako radny już po raz drugi – stwierdził, że praca Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego V kadencji  rozpoczyna się w momencie kiedy kwestionowany jest 
wynik wyborów, kiedy formułowane są różnego rodzaju określenia nie pasujące do 
dorobku Polski w budowaniu państwa demokratycznego i kiedy wszyscy patrzymy na 
nieudolność PKW, która nie potrafiła uruchomić systemu do liczenia głosów a przecież 
jesteśmy tak zaawansowani informatycznie, że aż budzi kompletne niezrozumienie, że 
coś takiego mogło się wydarzyć. Jednocześnie dodał, że mamy pełne zaufanie do 
tysięcy członków komisji wyborczych, mężów zaufania, którzy śledzili wybory w naszym 
województwie i na podstawie ich działań mamy prawo twierdzić, że w naszym 
województwie wybory przebiegły w sposób prawidłowy. Ponadto mamy zaufanie do 
setek tysięcy wyborców, którzy oddali głos – dzięki nim jesteśmy tu dziś. Dodał, że 
marzy mu się aby ta kadencja była prostą drogą do porozumienia w sprawach ludzi, aby 
interes polityczny żadnej grupy politycznej nie przesłonił interesu społecznego, nie 
przewyższył szacunku do potrzeb zwykłego człowieka bo w kraju mamy ponad 7 mln 
ludzi biednych i w naszym województwie tej biedy również jest dużo. Musimy popatrzeć 
na ludzi, którym brakuje pieniędzy na 30 dni w miesiącu. Demokracja jest dobra do tego 
momentu gdy człowiek może realizować minimum swoich potrzeb. Przypominał również 
o momentami brutalnej kampanii wyborczej kiedy jedni próbowali zdewaluować dorobek 
innych, wyraził nadzieję, że w następnych wyborach będzie więcej przekonywania ludzi 
do tego co chcemy zrobić a mniej szkalowania innych bo to nie jest najlepszy dorobek 
demokracji polskiej. Na koniec życzył mieszkańcom Podkarpacia aby pod rządami 
nowych władz na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim sprawy naszego 
regionu szły do przodu, zwrócił się do pracowników merytorycznych Urzędu 
Marszałkowskiego aby w sposób maksymalny wykorzystali swoje kompetencje                        
i doświadczenie do pomocy ludziom i organizacjom, które występują w imieniu ludzi                     
o pozyskanie środków na realizację jakże ważnych inicjatyw.  
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego V kadencji. 
 
Dla przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Sejmiku V kadencji radni 
przystąpili do wyboru komisji skrutacyjnej.  
Przewodniczący – Senior zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 osoby – po 
jednym przedstawicielu z każdego ugrupowania politycznego, jednocześnie 
przypominając, iż udział w pracach komisji koliduje z zamiarem kandydowania na 
stanowisko, na które przeprowadzane jest przez tę komisję głosowanie.  
 
Radny Jerzy Cypryś zaproponował, ze względu na fakt, że głosowań będzie dużo aby 
komisja skrutacyjna liczyła 5 członków. 
 
Radny Wiesław Lada w imieniu Klubu PSL zaproponował do składu komisji radnego 
Stanisława Bartmana i zgłosił wniosek o 15 min przerwy po wyborze komisji. 
Radny Jerzy Cypryś (PiS) zaproponował radnego Stanisława Bartnika, Stanisława 
Bajdę, Wojciecha Zająca . 
Radna Teresa Kubas - Hul  (PO) zaproponowała radnego Marka Ordyczyńskiego. 
 
Wszyscy radni zgłoszeni do składu Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 
 
Następnie Przewodniczący – Senior zarządził przegłosowanie składu komisji 
skrutacyjnej. Radni głosowali jednomyślnie 29 głosami za. 
 
Przewodniczący na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych PSL ogłosił 15 
minutową przerwę do godz. 1515. 
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji skrutacyjnej radny Stanisław Bartnik 
przedstawił zasady i tryb wyboru Przewodniczącego V kadencji. 
 
Następnie Przewodniczący Senior zaproponował przegłosowanie zasad i trybu 
dotyczących wyboru Przewodniczącego Sejmiku. 
Radni głosowali jednomyślnie 30 głosami za. Zasady i tryb wyboru Przewodniczącego 
Sejmiku stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie rozpoczęto zgłaszanie kandydatur  na Przewodniczącego Sejmiku. 
 
Radny Jerzy Cypryś  w imieniu klubu PiS zgłosił kandydaturę Radnego Bogdana 
Romaniuka  na  Przewodniczącego Sejmiku przypomniał zebranym, iż jest on 
wieloletnim działaczem samorządowym, był radnym Sejmiku oraz Członkiem Zarządu 
poprzedniej kadencji. Jest to aktywny działacz społeczny i inicjator wielu przedsięwzięć 
na rzecz społeczności lokalnej. 
 
Radny Bogdan Romaniuk  wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
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Przewodniczący Senior w oczekiwaniu na wynik głosowania poinformował radnych, że 
w dniu 27 listopada 2014 r. ukonstytuował się Klub Radnych PiS, w skład którego 
wchodzi 17 radnych. Przewodniczącym Klubu został wybrany Radny Jerzy Cypryś, 
Wiceprzewodniczącą Radna Anna Schmidt, Sekretarzem Wojciech Zając a Skarbnikiem 
Jacek Magdoń. 
Ponadto poinformował również o powstaniu w dniu 28 listopada 2014 r. Klubu Radnych 
PO liczącym 5 członków z Przewodniczącą Teresą Kubas – Hul na czele. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał protokół komisji – który wraz z kartami do głosowania stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego  został Pan Bogdan 
Romaniuk. 
 
Przewodniczący Senior pogratulował Przewodniczącemu wyboru następnie odczytał 
uchwałę  w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku.  
 
Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego V kadencji stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Bogdan Romaniuk podziękował Seniorowi za dotychczasowe 
prowadzenie obrad. Stwierdził, że ten wybór to dla niego ogromny zaszczyt                      
i podziękował radnym za obdarzenie go zaufaniem. Zaznaczył, że uczyni wszystko by 
godnie reprezentować samorząd województwa podkarpackiego na zewnątrz oraz by 
sprawnie przygotowywać i prowadzić obrady Sejmiku. Dodał, że ma świadomość 
wyzwania jakie stoi przed nim ale wierzy, że jego 15 – letnie doświadczenie                             
w samorządzie pozwoli mu sprawować tę funkcję. 
 
Dalszą część obrad poprowadził nowo wybrany Przewodniczący Sejmiku. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego V kadencji. 
 
Przewodniczący Sejmiku Bogdan Romaniuk  zaproponował by dla wyboru  
Wiceprzewodniczących Sejmiku powołana została komisja skrutacyjna w tym samym 
składzie, jak przy wyborze Przewodniczącego. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Wszyscy 
kandydaci do komisji również wyrazili zgodę. 
Po ukonstytuowaniu się komisja przedstawiła radnym zasady i tryb głosowania na  
Wiceprzewodniczących Sejmiku – jak w załączniku nr 10 do protokołu, które w drodze 
głosowania Sejmik przyjął jednomyślnie (30 głosami „za”.)  
 
Radny Jerzy Cypryś zgłosił kandydatury radnego Jerzego Borcza oraz Radnego 
Czesława Łączaka. Radny Jerzy Borcz to wieloletni działacz samorządowy, w latach 
2007 – 2011 Senator RP, członek kapituły orderu „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” , odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za rozwój szkolnictwa 
wyższego. Radny Czesław Łączak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest 
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biegłym rewidentem, pracownikiem firmy oponiarskiej Dębica, członkiem władz NSZZ 
Solidarność w latach ’80. W poprzedniej kadencji Przewodniczący Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów Sejmiku WP. 
 
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, iż uzyskał zgłoszenie o nieprawidłowości kart do 
głosowania. 
 
Radca Prawny Wiesław Durda stwierdził, że karty do głosowania są prawidłowe                     
i zgodne z Regulaminem Sejmiku, który stanowi uszczegółowienie Statutu 
Województwa w zakresie trybu głosowania tajnego. Zacytował § 42 Regulaminu: 

1. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach określonych ustawą. 
2. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych 

pieczęcią Sejmiku. 
3. Głosowanie tjne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Sejmik 

spośród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji. 
4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona 

kandydatów zgłaszanych na funkcję, dla obsadzenia której zostało zarządzone 
głosowani. 

5. Kandydatury umieszcza się w porządku alfabetycznym. 
6. Jeżeli na karcie do głosowania znajdują się nazwiska dwóch lub więcej 

kandydatów, to przy nazwisku każdego z kandydatów umieszcza się jeden 
pusty kwadrat. 

7. Jeżeli na karcie do głosowania znajduje się nazwisko tylko jednego kandydata, to 
po lewej stronie umieszcza się trzy puste kwadraty: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję 
się”. 

8. --- 
9. Radny dokonuje wyboru stawiając znak ”x” w jednym z kwadratów przy nazwisku 

wskazanego przez siebie kandydata albo w kratce „za”, albo w kratce „przeciw”, 
albo w kratce „wstrzymuję się”. 
 

Radca prawny przedstawił analogię chociażby z niedawnymi wyborami samorządowymi. 
W sytuacji gdy mamy listę radnych stawiamy znak „x” przy nazwisku kandydata za 
którym się opowiadamy jest to jednoznaczne z tym, że jestem przeciwko drugiemu. Jest 
to powszechnie stosowane. Zwrócił uwagę, że te zasady były powszechnie stosowane 
również przez 4 kadencje Sejmiku i to nie tylko w przypadku wyboru władz ale i wyboru 
członków rad społecznych i innych głosowań nad sprawami personalnymi. 
Dodał, że karta jest przygotowana w sposób właściwy a każda inna forma byłaby 
sprzeczna z Regulaminem Sejmiku. 
 
Radna Lidia Błądek stwierdziła, że ona była Przewodniczącą komisji do opracowania 
Statutu i Regulaminu i wie co zostało przygotowane. Karty byłyby dobre gdybyśmy 
wybierali jedną osobę spośród nieograniczonej liczby osób, tutaj przyjęte zostały zasady 
i tryb głosowania naruszające § 42 pkt 4 Regulaminu dlatego, że jest w nim mowa, iż na 
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karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów 
zgłaszanych na funkcję, dla obsadzenia której zostało zarządzone głosowanie. Każdy z 
Wiceprzewodniczących to jest odrębna funkcja a Komisja Skrutacyjna funduje nam karty 
gdzie podani są dwaj kandydaci, na dwie funkcje, na jednej karcie. Zaznaczyła, że ona 
uważa, że na każdego z kandydatów powinno się głosować oddzielnie a jeżeli ma się to 
odbyć w jednym głosowaniu to na karcie obok nazwisk powinny być po trzy kratki: „za”, 
„przeciw”, „wstrzymuję się”. Jeżeli karty nie zostaną zmienione to będzie to podstawa do 
unieważnienia wyborów a ona w takiej tragifarsie nie będzie brała udziału. 
 
Radca Prawny Wiesław Durda stwierdził, że podtrzymuje swoją interpretacje zapisów 
Regulaminu Sejmiku i przy okazji zaznaczył, że w dniu wczorajszym przez dwie godziny 
słuchał obrad Sejmiku Mazowieckiego – przeczuwając, że na dzisiejszej sesji będzie 
taka dyskusja. Ponadto na sesji 30 listopada 2010 r. na której Pani Radna Błądek 
zapewne była – tryb głosowania był taki sam jak w dniu dzisiejszym został 
przedstawiony i który on poparł  swojej opinii, żaden organ wybrany na przytoczonej 
sesji nie został zakwestionowany. 
 
Radny Wiesław Lada stwierdził, że chciałby mieć możliwość oddania ważnego głosu, 
jest za tym aby to uczynić ale na podstawie otrzymanej karty nie wie czy stawiając 
krzyżyk przy nazwisku jest „za” czy „przeciw” czy też „wstrzymuje się”. Poprosił aby mu 
wyjaśnić zasady głosowania. 
 
Przewodniczący Sejmiku poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ponowne 
przedstawienie zasad głosowania, co zostało uczynione. 
 
Radny Andrzej Nepelski stwierdził, że bardzo skrupulatnie wysłuchał 
Przewodniczącego Seniora, który apelował do radnych aby głosować zgodnie ze swoim 
sumieniem i pełnili odpowiedzialnie funkcję radnego. Dodał, że on jest radnym po raz 
pierwszy i nie chciał by uczestniczyć w tragifarsie, nie zamierza uczestniczyć                              
w głosowaniu jeżeli nie wie jak ma głosować. 
 
Radny Wojciech Buczak zaznaczył, że od wielu lat uczestniczy w obradach 
samorządu, brał udział w wyborach Przewodniczących, Wiceprzewodniczących jak 
również sam je przeprowadzał. Stwierdził, że z jakiegoś powodu, nie wie jakiego, część 
radnych próbuje robić tutaj problem i tym samym do tej tragifarsy doprowadzać. 
Zaapelował do rozsądku i rozwagi, w nawiązaniu do znakomitego wystąpienia 
Przewodniczącego Seniora. Przypominał, że są w trakcie głosowania (część radnych 
pobrała karty do głosowania) i w tym miejscu nie powinna mieć miejsca ta dyskusja. 
Zaproponował aby ją zakończyć i przystąpić do głosowania, które jest proste i 
oczywiste: jest zgłoszonych dwóch kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących – 
moglibyśmy wybrać trzech ale Klub PiS nie zgłosił trzech kandydatur uwzględniając fakt, 
że nie jest obecny jeden z radnych, istnieje możliwość wyboru na jedno wakujące 
miejsce. Jeżeli ktoś z radnych chce oddać głos na Jerzego Borcza to stawia krzyżyk 
obok jego nazwiska, jeżeli na Czesława Łączaka to przy jego nazwisku a jeżeli na 
obydwu to stawia krzyżyki przy jednym i drugim. Nie chcąc oddać głosu zostawia kratki 
puste. Stwierdził, że jest to proste i nie ma potrzeby komplikować, chyba że z innych 
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powodów jest taka potrzeba ale do tego nie zachęca. Raz jeszcze zaapelował o 
zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania.  
Radna Lidia Błądek stwierdziła, że ona by tak nie upolityczniała jak kolega Wojciech 
Buczak (Przewodniczący Sejmiku upomniał radną i poprosił o wypowiedz merytoryczną) 
Radna poprosiła aby Przewodniczący na nią nie krzyczał bo ledwo objął funkcję i nie 
wypada mu tego robić siedząc za stołem prezydialnym, poprosiła aby panował nad 
emocjami. Przypomniała § 42 pkt 4 Regulaminu na karcie do głosowania Komisja 
Skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów zgłaszanych na funkcję, dla 
obsadzenia której zostało zarządzone głosowanie. Dodała, że potem technika 
głosowania odnosi się do tej funkcji i ona prosi aby na każda funkcję głosować 
oddzielnie aby było prawidłowo. 
 
Przewodniczący Sejmiku poprosił o kontynuowanie rozdawania kart do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej poinformował, że wymaganą bezwzględną większość 17 głosów uzyskali: 
Radny Jerzy Borcz oraz Radny Czesław Łączak i zostali wybrani na 
Wiceprzewodniczących Sejmiku V kadencji. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 11  do 
niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący odczytał uchwałę  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku.  
 
Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego V kadencji stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku – Pan Bogdan Romaniuk pogratulował nowo wybranym 
Wiceprzewodniczącym i poprosił ich o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.   
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
Marszałka Województwa Podkarpackiego V kadencji. 
 
Przewodniczący zaproponował, by dla przeprowadzenia wyboru Marszałka 
Województwa Podkarpackiego powołana została komisja skrutacyjna  
w dotychczasowym  składzie. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach 
komisji. 
Komisja ukonstytuowała się, a następnie przedstawiła radnym zasady i tryb głosowania 
na Marszałka Województwa Podkarpackiego – jak w załączniku nr 13 do protokołu. 
 
Zasady te Sejmik przyjął w drodze głosowania – jednomyślnie ( 30 głosów „za”). 
 
Radny Jerzy Cypryś zgłosił kandydaturę radnego Władysława Ortyla.  
 
Pan Władysław Ortyl ma tak bogaty i znany wszystkim życiorys, że radny tylko w kilku 
zdaniach przybliżył jego osobę przypominając, że jest to działacz samorządowy, 
działacz Solidarności, posiada wyksztalcenie wyższe techniczne, był Wiceministrem 
Rozwoju Regionalnego, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego minionej kadencji. 
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Jest szanowany przez różne środowiska za całokształt pracy na rzecz swojego miasta, 
naszego regionu jak i Polski.  
Radny wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Marszałka Województwa 
Podkarpackiego.  
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał jej protokół, zgodnie z którym Radny Władysław Ortyl uzyskał 19 
głosów i wybrany został Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały. 
 
Uchwała Nr I/3/14 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego                    
V kadencji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku złożył gratulacje nowo wybranemu Marszałkowi Województwa 
Podkarpackiego stwierdził, że jest przekonany, iż województwo oddajemy w dobre ręce. 
 
Marszałek Władysław Ortyl podziękował za wybór i okazane zaufanie dodając, że 
wszyscy są świadomi jak ważna jest ta kadencja zarówno dla Sejmiku jak i Zarządu. 
Zaznaczył, że kilka słów obrazujących jak będzie się kształtowała polityka Zarządu 
przedstawi po wyborze wszystkich jego członków. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wicemarszałków Województwa 
Podkarpackiego V kadencji. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, iż Wicemarszałków  wybiera się spośród 
dowolnej  liczby kandydatów  na wniosek Marszałka,  za zgodą tych kandydatów 
wyrażoną na piśmie lub ustnie do protokołu. 
 
Kandydatem na Wicemarszałka  Województwa może być radny lub osoba spoza składu 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Wicemarszałków  Województwa wybiera się zgodnie z  art. 32  ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie województwa zwykłą większością głosów,                            
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym; 
 
Podobnie, jak w poprzednich głosowaniach zaproponował, by wybory przeprowadziła 
Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie, w którym przeprowadzano wybory 
Marszałka Województwa. 
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Przewodniczący komisji 
przedstawił zasady i tryb głosowania, które następnie zostały przyjęte 24 głosami za, 6 
osób było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Zasady i tryb głosowania stanowią załącznik nr 16  do protokołu. 
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Marszałek Województwa Podkarpackiego zgłosił następujące kandydatury na dwóch 
Wicemarszałków Województwa:  
 
Radna Maria Kurowska absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
nauczycielka, Dyrektor Szkoły Podstawowej, Radna Powiatu Jasielskiego, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego i Burmistrz Miasta Jasła. Jest to osoba 
doświadczona w sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu, uzyskiwała 
doskonałe efekty i wiele sukcesów, za swoją działalność została uznana najlepszym 
burmistrzem Podkarpacia. Marszałek zaznaczył, że chciałby jej powierzyć głównie 
sprawy związane z edukacją. 
 
Radny Wojciech Buczak działacz związkowy, społeczny, samorządowiec, Radny 
Województwa Podkarpackiego I,III, IV i obecnie V kadencji. W poprzednich kadencjach 
był Przewodniczącym klubu PiS oraz Przewodniczącym Sejmiku. Przez cały stan 
wojenny działał konspiracyjnie, sprawował także funkcję Przewodniczącego Zarządu 
Regionu Ziemi Rzeszowskiej „Solidarność” w tym czasie ZZS wykazywał wiele troski                  
o rozwój regionu, ochronę miejsc pracy swoich członków ale i wszystkich pracowników. 
Marszałek zaznaczył, że chce mu powierzyć sprawy związane z infrastrukturą                             
i gospodarką. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcje Wicemarszałków Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał protokół głosowania, zgodnie z którym Pani Maria Kurowska 
uzyskała 18 głosów, Pan Wojciech Buczak uzyskał głosów 18. Oboje kandydaci zostali 
Wicemarszałkami Województwa Podkarpackiego. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty głosowania tajnego stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu.  
 
Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały. 
 
Uchwała Nr I/4/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie wyboru  
Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego V kadencji stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
Wicemarszałek Maria Kurowska stwierdziła, że dla niej to bardzo piękny dzień, po 4 
latach wraca do działalności publicznej. Stało się to dzięki jej wyborcom, którym z tego 
miejsca serdecznie dziękuje za tak ogromne poparcie, dziękuje tez Panu Marszałkowi 
za zgłoszenie jej kandydatury na Wicemarszałka Województwa oraz Radnym, którzy 
zaufali jej i oddali na nią głos. Obiecała, że nie zawiedzie i tak jak dotychczas, sprawując 
inne funkcje, będzie pracować z pełnym oddaniem i zaangażowaniem dla dobra 
jasielszczyzny i całego Podkarpacia. 
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Wicemarszałek Wojciech Buczak podziękował Marszałkowi za zgłoszenie jego 
kandydatury i zaufanie jakim go obdarzył. Podziękował także radnym, którzy oddali na 
niego głos ale i tym, którzy tego nie uczynili bo zapewne pokładają nadzieję w tym, że 
sprosta on stojącym przed nim zadaniom. Podziękował również swoim rodzicom, mamie 
oraz nieżyjącemu już ojcu i środowisku Solidarności bo to im zawdzięcza wszystko to, 
co pozytywnego udało mu się w jego dorosłym życiu zrobić. Stwierdził, że ten wybór 
bardzo zobowiązuje i zadeklarował, że nie zawiedzie. 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie  wyboru  
Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, iż członków Zarządu  wybiera się spośród 
dowolnej  liczby kandydatów  na wniosek Marszałka,  za zgodą tych kandydatów 
wyrażoną na piśmie lub ustnie do protokołu. 
 
Kandydatem na członka Zarządu  Województwa może być radny lub osoba spoza 
składu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Członków Zarządu Województwa wybiera się zgodnie z  art. 32  ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie województwa zwykłą większością głosów,                             
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku , w głosowaniu tajnym; 
 
Podobnie, jak w poprzednich głosowaniach zaproponowała, by wybory przeprowadziła 
Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie, w którym przeprowadzano wybory 
Marszałka Województwa. 
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Przewodniczący komisji 
przedstawił zasady i tryb głosowania, które następnie  zostały przyjęte 23 głosami za, 6 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stanowią one załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego zgłosił następujące kandydatury na dwóch 
członków Zarządu Województwa: 
 
Radny Lucjan Kuźniar lat 52, żonaty, czworo dzieci. Posiada wykształcenie wyższe              
o kierunku socjologia zarządzania. Pełnił funkcje społeczne i tak: w latach 1998-2002 
radny powiatu przeworskiego, 2002-2010 radny Województwa Podkarpackiego,                        
w trakcie tych dwóch kadencji przewodniczył Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.                    
W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa, w obecnych 
wyborach po raz czwarty został wybrany na radnego Województwa Podkarpackiego. 
Marszałek zaznaczył, że chce mu powierzyć sprawy związane z rozwojem obszarów 
wiejskich. 
 
Radny Stanisław Kruczek absolwent Politechniki Rzeszowskiej oraz podyplomowych 
studiów w Instytucji łączności w Warszawie. Zakładał Okręgową spółdzielnię 
Telefoniczną w Tyczynie a od ’98 roku jest jej Prezesem Zarządu. Działalność publiczną 
zaczynał w ’90 roku kandydując do Rady Gminy Błażowa – został Przewodniczącym 
Rady Gminy. W 2006 r. został radnym powiaty rzeszowskiego, kierował praca komisji 
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ds. gospodarczych i transportu. W ostatnich wyborach wybrany został na Radnego 
Województwa Podkarpackiego. Marszałek zaznaczył, że chce mu powierzyć sprawy 
związane z ochroną zdrowia, zasiadał on w radach społecznych ZOZ –ów więc ta 
problematyka nie jest mu obca. 
 
Kandydaci na Członków Zarządu Województwa wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał protokół głosowania, zgodnie z którym radny Lucjan Kuźniar 
uzyskał 18 głosów, radny Stanisław Kruczek  –uzyskał 18 głosów, w związku z czym 
obaj kandydaci zostali Członkami Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania tajnego stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały. 
 
Uchwała Nr I/5/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie  wyboru   członków 
Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Marszałek Władysław Ortyl podziękował za wybór Zarządu, stwierdził że przed nim 4 
lata wytężonej pracy. Podziękował byłym Członkom Zarządu Województwa, praca 
składała się ze spraw trudnych ale podołali jej. Trzeba było odzyskać twarz po słynnej 
aferze i trzeba było to zrobić nawet w Brukseli. Nie obyło się bez przeszkód, trzeba było 
walczyć o to aby unijne wsparcie w dalszym ciągu było możliwe. Dodał, że w obszarze 
odzyskiwania wiarygodności jeszcze wiele pracy zarówno przed nowym Zarządem jak                 
i całym samorządem województwa. Stwierdził, że ten fakt, w jakim składzie dzisiaj 
znaleźli się tu jako radni PiS jak i skład Zarządu, który jest odzwierciedleniem zawartych 
koalicji na poziomie krajowym, potwierdza słuszność obranego przez nich kierunku, 
wyborcy to dostrzegli i ocenili pozytywnie. Poinformował, że plany Zarządu na te 4 lata 
nie są skomplikowane ale konkretne i ambitne m.in. polityka uprzemysłowienia, rozwój 
infrastruktury komunikacyjnej przy odpowiedzialnym i skutecznym wykorzystaniu 
pomocy unijnej, która trafi do nas w postaci ponad 10 mld z RPO oraz PO Polska 
Wschodnia. Wyzwaniem i sukcesem będzie to, co uzyskamy ponad to. Duży problem 
stanowi bezrobocie, które zagraża nie tylko na Podkarpaciu ale i w całym kraju, mówią   
o tym wyborcy na spotkaniach a potwierdzają bezwzględnie statystyki. Stwierdził, że 
chcą wspierać wyższe uczelnie, miejsca gdzie szkolą się kadry dla powstających tutaj 
zakładów pracy, chcą przyciągać inwestorów, wspierać i rozwijać obszary do 
inwestowania. Promowane będą nowe technologie i działalność badawcza czyli to, co 
wiąże się z tworzeniem trwałych miejsc pracy. Przemysł motoryzacyjny, branża 
informatyczna i lotnictwo to są te dziedziny, które w najbliższym czasie będą 
potrzebowały tysiąca wykwalifikowanych pracowników i to nie tylko z wykształceniem 
wyższym ale i zawodowym. Jest to jeden z priorytetów, który można zauważyć w RPO. 
Nasze hasło, że Podkarpacie może stać się brama dla Europy środkowej i wschodniej 
nie jest mrzonką ale wymaga wielu jeszcze intensywnych prac. Zaznaczył, że chciałby 
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aby plany przyniosły wymierne efekty dla naszego województwa i aby bez przeszkód 
można było je zrealizować dlatego inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną bardzo 
skrupulatnie planowali. Nasz Regionalny Program operacyjny jest bardzo wysoko 
oceniany, przed dwoma dniami odbyły się negocjacje w Brukseli, ciąg dalszy będzie 
miał miejsce w dniach 1-3 grudnia. Kontrakt terytorialny dziś ma charakter ramowy ale 
jest to dokument, który może mieć naprawdę duże znaczenie dla rozwoju województwa 
podkarpackiego, czekamy na jego renegocjacje. Podkreślił raz jeszcze, że priorytetem 
jest i będzie S19 z Rzeszowa przez Babicę do granicy ze Słowacją, bardzo cieszy fakt, 
że S19 do Babicy jest na liście w Kontrakcie Terytorialnym. W Brukseli w najbliższych 
dniach będzie wysłuchanie publiczne w tej sprawie, będziemy pokazywali w jaki sposób 
chcemy tę problematykę rozwiązać u nas, jaki montaż finansowy stworzyć i będziemy 
aplikowali o to aby dalsza część tej S19 była finansowana z Programu Łącząc Europę. 
Dodał, że są tez działania które bezpośrednio nie przełożą się na niższy wskaźnik 
bezrobocia, bilanse i statystyki ale one dla mieszkańców są równie ważne bo rozwój 
gospodarczy bez rozwoju społecznego nie będzie miał miejsca, musimy pamiętać                      
o edukacji, o dziedzictwie kulturowym, kulturze fizycznej. Wkrótce chcemy otworzyć 
Muzeum Polaków Ratujących Żydów, chcemy aby miało ono charakter ogólnokrajowy, 
myślimy także o multimedialnym muzeum, które będzie pokazywało dorobek                             
i dziedzictwo kresów, w planach jest Centrum Nauki Łukasiewicz usytuowane w centrum 
Wystawienniczo – Kongresowym, będziemy pracowali nad Centrum Sportów Zimowych 
razem z innymi samorządami, myślimy tez o centrum lekkoatletycznym, które jest 
konieczne aby nasze województwo miało chociaż jeden w pełni wymiarowy, 
profesjonalny stadion lekkoatletyczny, aby mogły tu odbywać się imprezy ogólnokrajowe 
i międzynarodowe. Będziemy pracować nad programami stypendialnymi dla przyszłych 
mistrzów aby docenić tych, którzy ciężką pracą i swoimi zdolnościami się wybijają, 
chcemy w ten sposób trafiać do najmłodszych, do młodzieży i studentów. Kończąc 
Marszałek przytoczył słowa Abrahama Lincolna, że „żaden człowiek nie jest 
dostatecznie dobry żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody” dlatego, żeby 
nasze województwo mogło się rozwijać konieczna jest współpraca i współdziałanie. 
Zaznaczył, że deklaracja wygłoszona przez Przewodniczącego Seniora na początku 
obrad bardzo im odpowiada i w takim duchu chcą pracować przez całą kadencję.  
Zaznaczył, że sposób prowadzenie ostatnich wyborów pozostawia wiele do życzenia, 
podkreślił jednak, że szanuje głos społeczeństwa, jesteśmy jedynym województwem 
gdzie będzie rządziła prawicowa koalicja z PiS na czele. PiS będzie sprawowało władzę 
a tym samym bierze na siebie odpowiedzialność, liczy na dobrą współpracę z 
Parlamentarzystami, z Europosłami bez względu na opcję polityczna bo jest bardzo 
wiele wyzwań na szczeblu rządowym i europejskim i nakreślone plany wymagają 
współdziałania. Wyraził nadzieję, że naszą regionalną ojczyznę będą wspierały 
wszystkie osoby i instytucje i chciałby aby czas najbliższych 4 lat został wykorzystany 
optymalnie. Dodał, że biorą pełną odpowiedzialność za funkcje sprawowane z wyboru                
i rozwój województwa podkarpackiego. 
 
Radni w trakcie sesji otrzymali również projekt budżetu Województwa  Podkarpackiego 
na 2015 rok. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku  - Pan Bogdan 
Romaniuk zamknął obrady I  sesji V kadencji  Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 1820. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
 
  
Protokołowała 
Katarzyna Kruk 
 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                       Bogdan Romaniuk 


