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Protokół Nr L/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 

L sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 27 czerwca 2014 
roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

Sesja miała charakter nadzwyczajny  i zwołana została zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa na wniosek ¼ ustawowego 
składu Sejmiku.        

Sesja rozpoczęła się o godzinie 18.00. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Wojciech Buczak 
otworzył obrady sesji informując, że została ona zwołana na wniosek 13 radnych. 
 

Wniosek radnych o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

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

Przewodniczący Sejmiku przypomniał program porządku obrad sesji zaproponowany 
przez wnioskodawców: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ustalenie porządku dziennego obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Sejmiku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Sejmiku. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku. 
9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie obrad sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wojciecha Buczaka z funkcji 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Wojciech Buczak stwierdził, że w związku z faktem, że punkt ten 
dotyczy jego osoby i odwołania go z funkcji Przewodniczącego Sejmiku, przekazuje 
prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Lidii Błądek. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze Statutem Województwa                      
i Regulaminem Sejmiku głosowanie odbywa się w trybie tajnym i należy powołać                 
w tym celu komisję skrutacyjną. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do tejże komisji. 

Klub SLD zgłosił kandydaturę Bronisława Tofila 

Klub PiS zgłosił kandydaturę Władysława Turka 

Klub PO zgłosił kandydaturę Macieja Lewickiego 

Klub PSL zgłosił kandydaturę Jana Tarapaty 

Klub Prawicy Rzeczypospolitej zgłosił kandydaturę Janusza Magonia 

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. 

Głosowanie w sprawie powołania składu komisji skrutacyjnej w zaproponowanym 
składzie było jednomyślne, 33 radnych głosowało „za’. 

Radny Bronisław Tofil poinformował, że w imieniu Klubów PO,PSL i SLD na 
podstawie art.20 ust 4 ustawy o samorządzie województwa wnosi o odwołanie z funkcji 
Przewodniczącego Sejmiku Pana Wojciecha Buczaka. Odwołania dokonuje się ze 
względu na utratę zaufania powyższych klubów w opinii których, Przewodniczący 
niedostatecznie dba o przestrzeganie ustawy o samorządzie województwa oraz 
Statutu Województwa Podkarpackiego. Przykładem tych działań jest sesja 
absolutoryjna na której doszło do nieprawidłowości tak przy ustalaniu porządku obrad 
jak i przy głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 
2013r. 

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że rozumie matematykę choć radny Borcz 
jest w tej dziedzinie o niebo lepszy od niego ale nie rozumie ale nie pojmuje 
argumentów, które pod tą czystą matematykę próbuje się podkładać. Na ostatniej sesji 
absolutoryjnej nie było żadnej manipulacji i trudno żeby Przewodniczący odpowiadał 
za to, że zawodzi maszyna. Poprosił aby trzy kluby wnioskujące o odwołanie pokusiły 
się przynajmniej o jakiś konkretny argument. Zaznaczył, że on i jego Klub na pewno 
będą głosowali przeciwko odwołaniu. 

Radny Bronisław Tofil zwrócił uwagę na fakt, że każdy z radnych głosując naciska 
przycisk i obserwuje telebim na którym wyświetla się jasno i wyraźnie „oddany”, Pan 
Radny Ciołkowski tego obowiązku nie dopełnił, nacisnął ale nie sprawdził, że jego głos 
był zaliczany jako oddany. Sytuacja była taka, że nie było formalnego wniosku bo 
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Wiceprzewodnicząca Błądek coś sobie pod nosem szemrała, że trzeba zarządzić 
reasumpcję a Pan Przewodniczący Buczak korzystając ze swojej funkcji zarządził 
reasumpcję głosowania co jest naganne i niedopuszczalne.   

Radny Czesław Łączak stwierdził, że kluby chcące odwołać Przewodniczącego 
wykazują małostkowość, posługując się jednym przyciskiem i maszyną do głosowania 
– tak samo można by mieć pretensje o to, czemu nagłośnienie jest takie a nie inne, 
prawdopodobnie jakieś przyczyny techniczne są. Zwrócił się do wnioskodawców 
twierdząc, że robią błąd jako radni i reprezentanci orientacji politycznych w komitywie 
PO,PSL i SLD. Zaznaczył, że tak się nie postępuje aby łapać każdą okazję po to aby 
przykryć swoje nieudolne zachowania wcześniejsze. Dodał, że to oni byli powodem 
takich a nie innych zdarzeń w maju 2013 roku i nie dopilnowali prawidłowości 
funkcjonowania Sejmiku i władz tego Sejmiku. Teraz próbują uzyskać większość do 
swoich celów. Jeżeli tę większość znajdą do będzie to doświadczenie potwierdzające, 
że z Platformą nie należy się liczyć jako z partnerem poważnym, tak samo z PSL –em, 
który ustami Mariusza Kawy zapowiada fajerwerki i te fajerwerki są i ustami Tomasza 
Kamińskiego szefa wojewódzkiego przewiduje wegetację samorządu wojewódzkiego. 
Dodał, że będą odpowiedzialni za to, że sprawy województwa mogą mieć gorszy wyraz 
w przyszłości niestety na to tylko ich stać i jest przekonany, że nie uzyskają większości, 
jak ni teraz to na pewno w przyszłości.  

Radny Tadeusz Majchrowicz zaznaczył, że w dalszym ciągu nie zgadza się ze 
słowami radnego Tofila a w dodatku próbuje on obrażać Wiceprzewodniczącą ale 
rozumie, że to jest taka taktyka bo następne głosowania mają dotyczyć również jej 
osoby. Zwrócił uwagę, że obrady są nagrywane i transmitowane, oglądają wyborcy, 
którzy wiedzą, że radni nie są społecznikami tylko za swoją pracę pobierają dietę, która 
jest wyższa od wysokości pensji kilku milionów Polaków więc nie powinni uprawiać 
tego typu polityki bo tego nawet polityką nie można nazwać ale wie on, że ta choroba 
idzie od Sejmu w dół i zostali oni nią zakażeni. Zamiast dyskutować i sprzeczać się na 
argumenty, walczyć o sprawy województwa doprowadzają do sytuacji w której radny 
będzie musiał siedzieć tu na miejscu jak kasjerka w biedronce czy lidlu w pampersie 
bo w momencie jak jeden wyjdzie do toalety to drugo będzie szybciutko zgłaszał 
wniosek żeby cos tam posuć. To nie jest uprawianie polityki tylko dziecinada. 
Podkreślił że gdyby inna osoba była Przewodniczącym Sejmiku to można byłoby się z 
jakimś argumentem zgodzić ale obecny Przewodniczący Sejmiku więcej zebrań 
prowadził niż niejeden klub w sumie odbył cały i trudno mówić o niekompetencji czy 
niedoświadczeniu czy też próbie manipulacji. W tym przypadku szukanie haczyka jest 
niepoważne. Dodał, że rzadko zabiera głos na sesji bo nie przychodzi tu po to ażeby 
się popisywać tylko po to żeby zachowywać się zgodnie z zasadami a takimi 
zwyczajami się po prostu brzydzi.  

Radny Zygmunt Cholewiński poprosił aby się szanować bo umiejętność 
prowadzenia spraw jest domeną polityków. Wszyscy tu są politykami a w polityce jest 
tak, że trzeba mieć większość. Z doświadczenia wie, że Klub PiS potrafi tę władzę 
dobyć ale już trudniej jest mu ja utrzymać i to jest wadą dlatego też poprosił                      
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o nieprzypisywanie tutaj takich czy takich argumentów tylko zaznaczył, że PiS do 
siebie może mieć pretensje, że większość utracił. Stwierdził, że mając większość oni 
podejmują decyzję taką, że odwołują Przewodniczącego, nie dlatego, że coś mu 
wielkiego zarzucają choć mógłby dołożyć to, że dotychczas nie zdarzyło się w historii 
Sejmiku aby dwie uchwały były podejmowane w jednym punkcie głosowane. Poprosił 
Radnego Majchrowicza aby go nie pouczał bo gdyby tak w drugą stronę odbił to tak 
już zmienili statut Solidarności, że już tylko oni mają prawo być wybierani. Dodał aby 
nie mówił , że oni nie są politykami tylko związkowcami bo skoro są tutaj na sali to 
znaczy, że są również politykami, politykierami również bo nie potrafili głośno 
powiedzieć kto jak będzie głosował tylko niektórych po prostu wykradli. Dodał, że to 
boli go najbardziej do dnia dzisiejszego żeby mieć cywilną odwagę powiedzieć kto, 
gdzie, kiedy, z kim. On taka odwagę ma i może powiedzieć, że jeżeli była sytuacja 
taka, że nie odpowiadał kandydat ten czy ten to można było to inaczej rozwiązać. 
Dzisiaj nie powinni mieć pretensji do tego, że w sytuacji kiedy utracili większość jest 
dzisiaj inne zachowanie. Stwierdził, że bardzo trudno mu to mówić ale musi bo należy 
się zachowywać poważnie.  

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że nie zabierał by głosu teraz gdyby radny 
Cholewiński nie wchodził z butami do związku do którego nie ma prawa wchodzić. Od 
zmian w statucie jest Krajowy Zjazd Delegatów, który większością 2/3 może 
przyjmować zmiany ale zaznaczył, że jego nie interesuje statut Platformy więc radnego 
Cholewińskiego nie powinien interesować statut Solidarności. Dzięki temu związkowi 
jest w Polsce odrodzony samorząd i dzięki temu Pan Cholewiński miał przyjemność 
parę razy być wójtem, później Marszałkiem i jeżeli już się interesuje statutem 
Solidarności to w programie, rozdział 7 Programu Pierwszego Krajowego Zjazdu 
Delegatów Solidarności nazywał się Rzeczpospolita Samorządna więc on czuje się w 
pewnym sensie jednym z współsprawców tego, że umożliwił karierę Zygmuntowi 
Cholewińskiemu przez tyle kadencji.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że startując w wyborach do Sejmiku miała 
nadzieję że będą pracować tak jak samorządowcy powinni czyli na komisjach. Nie 
przyszła tu po to aby toczyć dyskusje bo na tej sali, przy mediach powinno mieć 
miejsce podsumowanie dyskusji natomiast meritum sprawy winno być wypracowane 
na posiedzeniach komisji. Tak było do przewrotu majowego, że komisje pracowały na 
tyle na ile pozwalał czas, były pod szczególną wówczas opieką kolegów z opozycji a 
w momencie kiedy słuszna większość przejęła władzę kilkakrotnie zwracała uwagę 
Przewodniczącemu, że komisje nie pracują, radni nie maja czasu, komisja finansów 
zbiera się na godzinę przed sesją i to sesją absolutoryjną gdzie mamy debatować nad 
sprawozdaniem z wykonania budżetu – to jest tylko ostatni przykład a takie przykłady 
można mnożyć. Zaznaczyła, że nie zgadza się z tym aby przychodzić tu po to tylko 
żeby robić sobie popularność polityczną, zgodnie ze Statutem radni powinni pracować 
tam, gdzie ich miejsce czyli w komisjach. Dodała, że niestety Przewodniczący nie 
dopilnował tego aby komisje pracowały zgodnie z istotą, to chyba jedyny Sejmik kiedy 
wszystkie sprawy rozstrzygają się na sesjach, przy fleszu fotoreporterów. Stwierdziła, 
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że Przewodniczący nie organizował właściwie pracy Sejmiku dlatego też będzie 
głosować za odwołaniem go z tej funkcji.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że nie wie jak połączyć wypowiedz radnego 
Cholewińskiego i radnej Kowalskiej ale wydaje się, że pamiętają tylko to, co było przed 
tygodniem. Zwrócił się do radnego Cholewińskiego twierdząc, że on też wyciągał 
baterie z komórki bo wydaje się, że jedynie słuszna wtedy opcja prowadziła dla niego 
sprawę lotniskową i konferencje prasowe. Pani Kowalska też niech nie zachodzi                     
w głowę, że obecnie odbywa się komisje finansów w czasie krótszym niż wówczas 
odbywały się komisje partyjne, PZPR – owskie, może ma ona jeszcze te czasy na 
względzie i może to jest dla niej ważne aby siedzieć i debatować nie wiadomo dokąd. 
Zapytał radnego Cholewińskiego skąd wie, że nie ma większości wszak słońce jeszcze 
nie zaszło i to, że jest ich 16 to więcej nie będzie bo nikt kto ma trochę rozsądku                     
i roztropności nie będzie przyłączał się do mocodawców stanu wojennego, tych którzy 
maja za nic solidarność, tak jak Sikorski, który nie ma prawa mówić o solidarności. 
Zaznaczył, że ich nadzieje na większość są płonne i z radością przyjmuje zapowiedź, 
że nie są w stanie przejąć większości i nie zdobędą jej na stałe na pewno.  

Radna Anna Kowalska ad vocem stwierdziła, że nie grzebie w życiorysie radnego 
Łączaka i go nie ocenia bo być może zrobiła więcej w tamtym okresie, pomimo tego 
że nie była internowana, niż on. Dodała, że on korzysta z tego, co oni w tamtym czasie 
robili. Poprosiła aby takich wybiegów nie robić bo sobie tego nie życzy.  

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że z wyborczego punkt widzenia matematyka 
i ilość głosów jest niezmiernie ważna ale chce powiedzieć, że w jego decyzji o tym 
żeby zgłosić wniosek o odwołaniu Marszałka Burka matematyka nie była 
uwzględniana bo gdyby chciał na nią patrzeć to należałoby tę sprawę zamieść pod 
dywan i powiedzieć, że nic się nie stało. Zwrócił się do radnego Cholewińskiego                     
z twierdzeniem, że demokracja jest instytucją na którą nie można się skarżyć ale 
demokracja w której pracujemy tylko i wyłącznie na matematyce a zostawiamy głowę 
w domu albo na zewnątrz tej sali, to jest zła demokracja. Do demokracji jest potrzebna 
głowa, która myśli dlaczego ktoś tak zrobił, dlaczego tym a nie innym się kierował. 
Stwierdził, że może mając przewagę głosów zagłosujmy, że komuś głowę dziś 
urżniemy – nie wolno tak mówić bo przeszedł Pan pewną drogę od Solidarności na 
którą dzisiaj się wypycha i nie wiadomo czy płaci składki. Dodał, że w 80 roku trzeba 
było wyjść na barykadę i powiedzieć, że tylko matematyka a głowa w domu. Stwierdził, 
że z punktu widzenia zarządu, te rzeczy, które się działy, w skali tego z czym mieliśmy 
do czynienia przed 27 maja, nie mogą być obserwowane. Wówczas martwiono się                   
o matematykę i dlatego cierpiało województwo dlatego też sprawy poszły tak daleko 
ale oto na ostatniej sesji radny Mirosław K wstaje i mówi do Marszałka „proszę mnie 
nie obrażać, proszę mi nie dawać zarzutów, to ja mam dzisiaj możliwość 
zaatakowania” bo się matematyka odezwała w jego głowie i nie tylko z powodów 
własnych ale być może Pan mu to podpowiedział. Dodał, że dziś rozstrzygnięcia mogą 
być różne i trzeba je szanować ale trzeba też pamiętać o tym, że to nie z matematyki 
wynika tylko z racjonalnego wymagania, Zarząd ma dużo problemów i spraw, które 
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trzeba prowadzić – ostatnio też usłyszeliśmy przypadkiem o firmie Hawe, która ma                  
z nami partnerstwo publiczno – prywatne, co nas bardzo położyło bo zastanawiamy 
się co z tym projektem będzie. Przyjechał Korwin – Mikke i mówi, że centrum do wora, 
że nie powinno go być na Podkarpaciu gdzie wszystkie województwa mają, chcą się 
wystawiać i promować a on tu wjeżdża na białym koniu i mówi, że to jest niepotrzebne. 
Zwrócił się do opozycji z pytaniem czy ktoś z nich się odezwał, trzeba było wydać 
oświadczenie bo to jest nasza wspólna sprawa „wy to zaczęliście a my to 
kontynuujemy”. Zaznaczył, że jeżeli szkodzisz sobie to twoja sprawa, jeżeli swojej 
formacji to trudno ale jeżeli działasz na szkodę województwa i jego mieszkańców to 
on milczał nie będzie, tak samo nie będzie zamiatał problemów pod dywan. Idzie 
prosta droga i w dalszym ciągu będzie nią szedł niezależnie od tego jakie dziś decyzje 
zapadną a ten kto się do tej matematyki dołączy, ten będzie oceniony. Mamy dwie 
afery na Podkarpaciu mniejsze lub większe i dzisiaj jedna z osób zamieszanych będzie 
decydowała o Podkarpaciu, od tego gdzie się przytuli będą zależały losy Sejmiku, 
Zarządu, dużych projektów. Zaznaczył na koniec, że radny Cholewiński bardzo go 
zawiódł swoim wystąpieniem bo dobrze się znają ale widocznie faktycznie trzeba 
beczkę soli zjeść żeby o kimś ostatecznie powiedzieć jak się zachowuje i na co go 
stać.  

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk stwierdził, że radny Cholewiński zwrócił uwagę 
w swoim wystąpieniu, że koalicja PiS i Prawica Rzeczypospolitej wykradła dwóch 
radnych ale przypomnijmy sobie tamte chwile i czy rzeczywiście tak było czy też Ci 
radni sami zdecydowali o tym, że nie chcą swoim autorytetem uwiarygadniać tych 
problemów, tego dochodzenia wobec ówczesnego Marszałka Karapyty. Poprosił aby 
pamiętać, że sami członkowie tamtejszej koalicji złożyli wniosek o odwołanie 
Przewodniczącego swojego Zarządu. Zaznaczył, że nie zgadza się z radnym 
Cholewińskim, który idzie w kierunku tego, że Ci dwaj radni nie działali sami tylko na 
czyjeś dyktando, tak nie było oni po prostu chcieli wyjść z tej koalicji.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że pamięć jest zawodna i wszystkich nas 
zawodzi, dzisiaj Marszałek Ortyl przypomina o matematyce ale on nie przypomina 
sobie aby jakiekolwiek zarzuty merytoryczne padały, po przewrocie majowym,                     
w stosunku do Prezydium Sejmiku i Przewodniczącej Teresy Kubas – Hul, po tym jak 
to się stało w ubiegłym roku. Przeciwnie, mowa była o tym, że było dobrze ale to 
matematyka kazała odwołać wszystkich członków Prezydium i Przewodniczących 
komisji. Zapytał Marszałka Ortyla czy kiedykolwiek, w stosunku do województwa, 
zachował się w sposób niewłaściwy tak jak zasugerował bo on sam twierdzi, że wprost 
przeciwnie wskazywał co trzeba jeszcze zrobić żeby było dobrze. Ponadto stwierdził, 
że zarzuca mu się, że nie ma prawa mówić o Solidarności i faktycznie może dziś nie 
należy do niej i składek nie płaci ale jego żona płaci i należy a on słyszy od niej jak się 
dba o pracowników itd. Poprosił o mniej hipokryzji w zachowaniu a w swojej 
wcześniejszej wypowiedzi podkreślał tylko to, że te osoby powinny mieć cywilną 
odwagę aby głośno powiedzieć jak się zachowają bo do końca były z nimi. 
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Radny Mirosław Karapyta zwracając się do Marszałka poprosił aby używał jego 
pełnego nazwiska bo Przewodniczący Buczak prowadząc obrady zawsze czyta go                  
z pełnego imienia i nazwiska i nie jest on Mirosławem K. tylko radnym niezależnym 
Mirosławem Karapytą. Jest on radnym i ma prawo zabierać głos a jak Marszałek 
zapewne pamięta mówił on o dwóch rzeczach merytorycznych tj. drodze lotniskowej               
i programie wołowina ale jednocześnie zwrócił się do niego aby nie wchodził w ścieżkę 
postępowania w jego sprawie bo to są dwie różne rzeczy. Poprosił również, że jak ma 
on uwagi do niego jako Marszałka czy też dotyczy to doniesień pokontrolnych jak 
chociażby audytu to chciałby to usłyszeć czy Zarząd pod jego kierownictwem popełnił 
jakieś uchybienia pod względem środków europejskich. Ponadto w swoim wystąpieniu 
chwalił obecnego Marszałka z czasów gdy był Wiceministrem czy Senatorem i to             
z wielkim szacunkiem dla jego osoby, nie będzie określał co się zmieniło ale coś się 
zmieniło w zachowaniu Marszałka co miało odzwierciedlenie również                      
w wypowiedziach innych radnych. Zwroty jakich Marszałek używa chociażby dzisiaj, 
że „możemy uchwalić żeby komuś głowę urżnąć” to przecież jest jakaś abstrakcja                    
i absurd. Zaznaczył, że nie ma większych uwag do pracy Przewodniczącego Buczaka, 
w poprzednich wypowiedziach były głosy klubowe on natomiast jest radnym 
niezależnym i zagłosuje tak jak wskaże mu to, co dzieje się na dzisiejszej sesji jak                      
i ocena pracy Sejmiku  z jego perspektywy. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak zaznaczył, że nie uzgadniał wystąpienia 
z Marszałkiem bo to byłoby niemożliwe ale najdobitniej chciałby powiedzieć, że              
w polityce nie większość i nie matematyka jest najważniejsza ale najważniejsza jest 
przyzwoitość, której deficyt u nas wielki w Polsce jak i w samorządzie. Dodał, że                     
z pokorą przyjmie każdy wynik głosowania i na każdy jest przygotowany, nie będzie 
dla niego zmartwieniem ani pozostanie na tym stanowisku ani odwołanie. Jeżeli 
zostanie odwołany to najbardziej zmartwi go fakt, że będzie trudniej Marszałkowi 
Władysławowi Ortylowi i Zarządowi Województwa bo w jego działalności, którą 
wykonywał przez prawie rok, chciał przede wszystkim na tym się koncentrować, na 
rozwiązywaniu problemów, na pomaganiu i na tym żeby wiele rzeczy ułatwiać także 
radnym opozycji ale przede wszystkim Zarządowi . W mediach zapowiadane były 
atrakcje ale on nie chciałby i nie będzie uczestniczył w kreowaniu właśnie takich 
atrakcji, nie poświęci temu również czasu w swoim wystąpieniu bo nie tego oczekują 
wyborcy. Ludzie wybrali nas aby rozwiązywać poważne problemy i żeby oni wyraźnie 
to odczuli, że na Podkarpaciu dzieje się lepiej, że jest więcej miejsc pracy i że to 
również dzięki naszej działalności. Zaznaczył, że miał honor jako Przewodniczący 
Sejmiku aby w tym uczestniczyć i w tych rzeczach pomagać. Dodał, że nie zgadza się 
z uzasadnieniem, że na poprzedniej sesji były jakieś nieprawidłowości, było to 
wyjaśniane przez prawników. Zarzut, że rzekomo jego udziałem było, że trudniej 
komisje merytoryczne pracowały, jest po prostu nieprawdziwy. Podpisywał dwa dni 
temu kilkanaście jak nie kilkadziesiąt usprawiedliwień nieobecności na posiedzeniach 
komisji i były to usprawiedliwienia prawie dla wszystkich radnych, w większości                     
z klubów opozycyjnych. Zaapelował, jeżeli większość matematyczna będzie za tym 
żeby go odwołać, żeby podjęła takie decyzje, które spowodują, że Marszałkowi nie 
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będzie trudniej. Dodał, że on na pewno się nie zniechęci jeżeli zostanie odwołany                     
a tym mocniej będzie pracował. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil przedstawił radnym 
zasady i tryb odwołania Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
które stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którym członkowie komisji przekazywali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przystąpił do przeprowadzenia głosowania, 
poprosił członków komisji o sprawdzenie urny do głosowania i wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którzy oddawali swoje głosy wrzucając karty do urny. 

Po potwierdzeniu, że wszyscy radni oddali karty do głosowania Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do obliczenia wyników głosowania.  

Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej Przewodniczący odczytał protokół 
komisji informując, że pan Wojciech Buczak  został odwołany z funkcji 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Protokół niniejszy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała NR L/1033/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Radny Wojciech Buczak podziękował Marszałkowi, radnym jak również Dyrektorowi 
i pracownikom Kancelarii Sejmiku za współpracę, podkreślił, że fakt odwołania go nie 
zniechęca a motywuje do jeszcze cięższej pracy żeby w naszym województwie i tutaj 
wśród radnych był lepszy klimat. Zaznaczył, że chciał do pracy wykorzystać przede 
wszystkim dobre kompetencje i dobre chęci oraz dobroć wielu ludzi, co się udało. Raz 
jeszcze podziękował wszystkim przyzwoitym radnym. 

Marszałek Władysław Ortyl w imieniu swoim oraz całego Zarządu podziękował za 
Przewodniczącemu za współpracę i podkreślił, że każdy skład Zarządu życzyłby sobie 
takiej właśnie współpracy. Były sytuacje trudne i ważne dla województwa ale w każdym 
wymiarze Przewodniczący i Prezydium sprostało tym zadaniom.  

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk w imieniu Zarządu poprosił o 15 minutową 
przerwę na posiedzenie Zarządu. 

Wiceprzewodnicząca Lidia Błądek ogłosiła przerwę do godz. 1930. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego IV kadencji. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, że jeżeli nie usłyszy 
sprzeciwu to komisja skrutacyjna będzie działała we wcześniej wyłonionym składzie w 
celu przeprowadzenia wszystkich głosowań. Następnie poprosiła o zgłaszanie 
kandydatur na Przewodniczącego Sejmiku. 

Radna Teresa Kubas – Hul w imieniu Klubu PO, PSL,SLD oraz radnych niezależnych 
zgłosiła kandydaturę radnego Sławomira Miklicza. Stwierdziła, że sylwetkę radnego 
wszyscy doskonale znają jednak po krótce ją przybliżyła. 

Radny Sławomir Miklicz wyraził zgodę na kandydowanie.  

Radny Czesław Łączak w imieniu klubu PiS i Prawicy Rzeczypospolitej zgłosił 
kandydaturę radnej Lidii Błądek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur,  30 
radnych głosowało „za”.  

Następnie w związku ze zgłoszeniem jej kandydatury na stanowisko 
Przewodniczącego przekazała prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Ewie Draus. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że już mamy przykład tego jak będą się toczyć 
sprawy po ewentualnej wygranej radnego Miklicza i pod jego kierownictwem. Poprosił 
aby ten wyjaśnił sprawę oświadczeń składanych przez PO dotyczących zatrudniania 
członków rodziny w UM i jednostkach podległych oraz  pseudo listy, o której mówił na 
poprzedniej sesji Sejmiku. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil przedstawił radnym 
zasady i tryb wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które 
stanowią załącznik nr 8 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którym członkowie komisji przekazywali karty do głosowania. 

 W trakcie rozdawania kart radna Lidia Błądek podniosła problem jakoby 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej nie powiedział czy znak „x” stawia się przy 
nazwisku tylko jednego kandydata. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil powtórzył, że „głosowania 
dokonuje się na kartach oznaczonych pieczęcią Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. Głosowania dokonuje się poprzez postawienie znaku „x” w dowolnej 
kratce obok nazwiska kandydata na którego oddaje się głos”. Można postawić tylko 
jeden znak „x” na karcie do głosowania. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek wniosła o reasumpcję i ponowne 
rozdanie kart ponieważ stwierdziła, że radni nie wiedzą jak głosować. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil stwierdził, że można 
głosować poprzez postawienie jednego znaku „x” w kratce oznaczonej „za”, „przeciw” 
lub „wstrzymuję się” przy danym nazwisku i takie kratki znajdują się przy nazwiskach 
na kartach, które rozdaje komisja skrutacyjna. 

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar w związku z faktem, iż źle zrozumiał zasady 
głosowania i postawił znak „x” nie tam gdzie powinien poprosił o wydanie kolejnej karty 
do głosowania. 

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że nie ma takiej możliwości. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, jest taka możliwość                     
i poprosiła o unieważnienie głosowania. 

Radny Jerzy Borcz poprosił Przewodniczącą aby panowała nad sytuacja bo 
wiadomo, że są pewnego rodzaju emocje ale zabierać głos należy wówczas, gdy 
Przewodnicząca go udziela. Ponadto zaznaczył, że wszystkie Kluby mają swojego 
przedstawiciela w komisji skrutacyjnej i nic się nie stanie jeżeli Przewodniczący tejże 
komisji raz jeszcze odczyta zasady głosowania, trzeba jednak uważnie słuchać i starać 
się zrozumieć co mówi.  

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek złożyła wniosek formalny aby na nowo 
wydać karty a te już wydane unieważnić dlatego, że dopiero po wydaniu kart były 
odczytane zasady głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil stwierdził, że jest to 
nieprawdą gdyż zasady i tryb głosowania przedstawił on jasno zanim zostały 
dostarczone karty do głosowania więc nie może być mowy o żadnej pomyłce. 

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że na karcie powinno być napisane: 
kandydat na przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego i w kolejności 
alfabetycznej 1. Lidia Błądek 2. Sławomir Miklicz i kratka za nazwiskiem jednym                      
i drugim i wtedy jest sprawa prosta bo jeżeli głosuję na danego kandydata to stawiam 
przy nim znak „x”. Karta, którą otrzymali radni sugeruje, że przy jednym nazwisku 
głosując na „tak” przy drugim należy zagłosować na „nie”. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil zaznaczył, że wyrażnie 
przedstawił, że głosuje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku 
kandydata na którego oddaje się głos a do wyboru jest kratka z napisem „za”, „przeciw” 
lub „wstrzymuję się” i można postawić tylko jeden znak „x” w kratce na karcie do 
głosowania a w przypadku nie postawienia żadnego znaku „x” lub postawienia więcej 
niż jednego – głos uznaje się za nieważny. 

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że po to by mógł postawić znak „x” w kratce 
obok nazwiska to musi kartkę obrócić o 90 stopni bo tak jest pod. 
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Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek zażądała aby wydać nowe kart do 
głosowania z umieszczonymi nazwiskami w kolejności alfabetycznej i kratką obok 
nazwiska. Stwierdziła, żeby zrobić przerwę i sprawdzić w Kancelarii Sejmiku jak było 
kiedy Teresa Kubas – Hul prowadziła głosowania. Obecnie komisja przygotowała złe 
karty, rozdała złe i nie wiadomo jak głosować. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil stwierdził, że wyczyta 
radnych w kolejności alfabetycznej i prosi o zwrot wydanych kart. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek zaoponowała, że nie może tego zrobić 
bo trwa dyskusja, dodała, że nie ma zbierania kart bo są cztery osoby zapisane do 
głosu i nie ma głosowania a wybór Przewodniczącego to nie jest jarmark jaki z tego 
robią. 

Radny Tadeusz Majchrowicz „ a po co Wojtka odwoływaliście, porządnie prowadził 
a teraz nawet ja będę mówił nie prosząc o głos”. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, że prosi komisję                      
o przygotowanie kart tak jak ona poprosiła. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ewa Draus stwierdziła, że radny Zygmunt 
Cholewiński zgłosił wniosek formalny o zniszczenie kart na sali w obecności radnych.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil stwierdził, że brakuje 
jednej karty do głosowania i poprosił osobę, która nie oddała o jej zwrot. 

Radny Tadeusz Majchrowicz zaznaczył, że on już zagłosował na tej karcie i nie 
wierzy komisji skrutacyjnej, „że nie podglądnie” dlatego też może oddać kartę                      
w częściach. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ewa Draus poddała pod głosowanie wniosek 
Zygmunta Cholewińskiego. Radni głosowali jednogłośnie 25 głosami ”za”. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil zwrócił się do radnego 
Majchrowicza, że to co zwrócił komisji to nie jest karta jaką otrzymał. 

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że trzeba będzie powołać komisje śledczą. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil przedstawił radnym 
zasady i tryb wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które 
stanowią załącznik nr 9 do protokołu. Zapytał czy jest to dla wszystkich jasne i 
zrozumiałe. 

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którym członkowie komisji przekazywali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przystąpił do przeprowadzenia głosowania, 
poprosił członków komisji o sprawdzenie urny do głosowania i wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którzy oddawali swoje głosy wrzucając karty do urny. 
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Po potwierdzeniu, że wszyscy radni oddali karty do głosowania Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do obliczenia wyników głosowania.  

Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej Przewodniczący odczytał protokół 
komisji informując, że na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
wybrany został radny Sławomir Miklicz. 

Protokół niniejszy stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

Uchwała NR L/1034/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku Sławomir Miklicz pogratulował Lidii Błądek równie 
dobrego wyniku jak również podziękował byłemu Przewodniczącemu Wojciechowi 
Buczakowi. Stwierdził, że dla niego wzorem do naśladowania będą poprzedni 
Przewodniczący w osobach Teresy Kubas – Hul, Andrzeja Matusiewicza i Wojciecha 
Buczaka, którzy znakomicie wywiązywali się ze swej roli. Wyraził nadzieję, że dorówna 
temu poziomowi. Zapewnił Marszałka, że dołoży wszelkich starań do tego aby Zarząd 
miał co najmniej tak dobrą, albo nawet i lepszą, współpracę z Przewodniczącym jak 
dotychczas. Wyraził nadzieję, że współpraca będzie się układała bardzo dobrze bo 
przez najbliższe pół roku czeka ich wiele pracy dla dobra województwa. Poprosił aby 
jego deklaracje przyjąć jako dobrą monetę.  

Marszałek Władysław Ortyl pogratulował Przewodniczącemu i wyraził nadzieję, że 
jego zapewnienia pozwolą na dobra współpracę w relacjach z Zarządem. 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Lidii Błądek z funkcji 
Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Słąwomir Miklicz zaproponował aby komisja skrutacyjna działała   
w dotychczasowym składzie i poprosił o przeprowadzenie głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil przedstawił radnym 
zasady i tryb odwołania Wicerzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które stanowią załącznik nr 13 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którym członkowie komisji przekazywali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przystąpił do przeprowadzenia głosowania, 
poprosił członków komisji o sprawdzenie urny do głosowania i wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którzy oddawali swoje głosy wrzucając karty do urny. 

Po potwierdzeniu, że wszyscy radni oddali karty do głosowania Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do obliczenia wyników głosowania.  
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Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej Przewodniczący odczytał protokół 
komisji informując, że Lidia Błądek została odwołana z funkcji Wiceprzewodniczącej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Protokół niniejszy stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 15 do protokołu. 

Uchwała NR L/1035/14 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku podziękował radnej Lidii Błądek za dotychczasową pracę. 

Marszałek Władysław Ortyl podziękował radnej za udaną współpracę i wyraził 
nadzieję, że w dalszym ciągu będzie ona tak samo intensywnie pracowała na rzecz 
województwa. 

Radna Lidia Błądek podziękowała za dotychczasową współpracę i stwierdziła, że 
wybrana została przede wszystkim na Radną Województwa i zawsze będzie robić 
wszystko co w jej mocy dla dobra mieszkańców i wyborców, którzy jej zaufali dbając o 
równomierny rozwój Podkarpacia. Podziękowała przede wszystkim Marszałkowi 
twierdząc, że miała wielu szefów ale tak wspaniałej osoby jak Marszałek Władysław 
Ortyl dotychczas nie spotkała, rozumieli się bez słów i współpraca była bardzo owocna. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego IV kadencji. 

Przewodniczący Sławomir Miklicz zaproponował aby komisja skrutacyjna działała   
w dotychczasowym składzie i poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

Radna Anna Kowalska w imieniu Radnych PO,PSL,SLD oraz radnych niezależnych 
zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Koniecznego. 

Radny Czesław Łączak zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Brenkacza 
uzasadniając to tym, że każda kandydatura będzie lepsza od kandydata z SLD. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil przedstawił radnym 
zasady i tryb wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
które stanowią załącznik nr 17 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którym członkowie komisji przekazywali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przystąpił do przeprowadzenia głosowania, 
poprosił członków komisji o sprawdzenie urny do głosowania i wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którzy oddawali swoje głosy wrzucając karty do urny. 

Po potwierdzeniu, że wszyscy radni oddali karty do głosowania Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do obliczenia wyników głosowania.  
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Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej Przewodniczący odczytał protokół 
komisji informując, że Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
IV kadencji wybrany został Janusz Konieczny. 

Protokół niniejszy stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 

Uchwała NR L/1036/14 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku pogratulował nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu                    
i zaprosił go do Prezydium. 

Marszałek Władysław Ortyl pogratulował wyboru i wyraził nadzieję, że 
Wiceprzewodniczący będzie racjonalnie wpływał na pracę Sejmiku, niezależnie od 
swoich indywidualnych decyzji, mając na względzie dobro Województwa 
Podkarpackiego. 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Ewy Draus z funkcji 
Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sławomir Miklicz zaproponował aby komisja skrutacyjna działała   
w dotychczasowym składzie i poprosił o przeprowadzenie głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil przedstawił radnym 
zasady i tryb odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które stanowią załącznik nr 21 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którym członkowie komisji przekazywali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przystąpił do przeprowadzenia głosowania, 
poprosił członków komisji o sprawdzenie urny do głosowania i wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którzy oddawali swoje głosy wrzucając karty do urny. 

Po potwierdzeniu, że wszyscy radni oddali karty do głosowania Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do obliczenia wyników głosowania.  

Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej Przewodniczący odczytał protokół 
komisji informując, że Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
IV kadencji wybrany został Janusz Konieczny. 

Protokół niniejszy stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

Uchwała NR L/1037/14 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku podziękował radnej Ewie Draus za dotychczasową pracę w 
Prezydium Sejmiku. 
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Radna Ewa Draus podziękowała Marszałkowi i wszystkim radnym za dotychczasową 
współpracę i stwierdziła, że w dalszym ciągu bardzo intensywnie będzie pracować na 
rzecz województwa. 

Marszałek Władysław Ortyl podziękował radnej za owocną współpracę zarówno przy 
Strategii Rozwoju Województwa jak i w innych kwestiach i wyraził nadzieję, że w 
dalszym ciągu będzie ona intensywnie pracować dla dobra mieszkańców 
województwa i rozwoju regionu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego IV kadencji. 

Przewodniczący Sławomir Miklicz zaproponował aby komisja skrutacyjna działała   
w dotychczasowym składzie i poprosił o przeprowadzenie głosowania oraz zgłaszanie 
kandydatur. 

Przewodniczący Klubu PiS Czesław Łączak zaproponował zmianę w komisji 
skrutacyjnej, w miejsce radnego Władysława Turka zaproponował radnego Fryderyka 
Kapinosa. 

Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby tę zmianę przyjąć przez aklamację. 

Przewodniczący Klubu PiS Czesław Łączak zgłosił kandydaturę radnego 
Władysława Turka na Wiceprzewodniczącego Sejmiku. 

Przewodniczący Klubu PSL Mariusz Kawa zgłosił kandydaturę radnego Dariusza 
Sobieraja na Wiceprzewodniczącego Sejmiku. 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil przedstawił radnym 
zasady i tryb wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
które stanowią załącznik nr 25 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którym członkowie komisji przekazywali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przystąpił do przeprowadzenia głosowania, 
poprosił członków komisji o sprawdzenie urny do głosowania i wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którzy oddawali swoje głosy wrzucając karty do urny. 

Po potwierdzeniu, że wszyscy radni oddali karty do głosowania Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do obliczenia wyników głosowania.  

Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej Przewodniczący odczytał protokół 
komisji informując, że Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
IV kadencji wybrany został Janusz Konieczny. 

Protokół niniejszy stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Karty do głosowania stanowią załącznik nr 27 do protokołu. 

Uchwała NR L/1038/14 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku pogratulował nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu                    
i zaprosił go do Prezydium. 

Marszałek Władysław Ortyl podratulował Wiceprzewodniczącemu i wyraził nadzieję, 
że współpraca będzie się toczyła dla dobra województwa Podkarpackiego. 

Interpelacje i wolne wnioski. 

Radni nie zgłosili żadnych spraw do poruszenia w tym punkcie 

Sprawy różne 

Radni nie zgłosili żadnych spraw do poruszenia w tym punkcie.  

Zamknięcie obrad sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Sejmiku –     Sławomir 
Miklicz  zamknął  obrady nadzwyczajnej  sesji Sejmiku. 

Sesja zakończyła się o godzinie  22.40 .  

 

                                                                            Zatwierdzili: 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

                                                                         Wojciech Buczak 

 

        Sławomir Miklicz 

 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Kruk           
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