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Protokół Nr LII/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 5 sierpnia 2014 r. 

 

LII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 5 sierpnia  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 1715. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Sławomir Miklicz 
otworzył obrady sesji informując, że została ona zwołana na wniosek 10 radnych z 
Klubów Radnych PiS i Prawicy Rzeczypospolitej. 
 

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. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Województwa 

Podkarpackiego. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Klubu PiS Czesław Łączak poinformował, że w związku                     
z nadarzającą się możliwością załatwienia kilku spraw istotnych dla województwa,                   
w imieniu wnioskodawców przedkłada następujące projekty uchwał, celem 
wprowadzenia ich do porządku obrad dzisiejszej sesji: 
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1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2014 r. 

2. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie utrzymania sieci 16 Regionalnych Instytucji Finansujących. 

3. Projektu uchwały w sprawie nadania Antoniemu Kopaczewskiemu pośmiertnie 
odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

4. Projekty uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego. 

Zaproponował aby po pkt 2 dotychczasowego porządku procedować zmiany w 
budżecie województwa na 2014 r. następnie stanowisko dot. 16 Instytucji 
Finansujących następnie projekt w sprawie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytkach i projekt w sprawie nadania odznaki honorowej. 

Radny Wojciech Buczak zaproponował aby punkt dotyczący nadania odznaki 
honorowej dla śp. Antoniego Kopaczewskiego był procedowany jako pierwszy punkt 
merytoryczny. 

Przewodniczący Sejmiku Sławomir Miklicz poinformował, że z Zarządu wpłynął 
jeszcze wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. 
upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego i 
zapytał czy wnioskodawcy wyrażają zgodę na wprowadzenie go do porządku obrad 
(wnioskodawcy wyrazili zgodę). Przewodniczący przechylając się do prośby radnego 
Wojciecha Buczaka zaproponował aby punkt dot. nadania odznaki honorowej 
procedowany był jako punkt drugi dzisiejszego porządku obrad a następnie kolejne 
punkty: w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r., w 
sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie utrzymania 
sieci 16 Regionalnych Instytucji Finansujących, w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, 
upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego i jako 
ostatni punkt dotyczący odwołania Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem ww. punktów 
do porządku obrad. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu dot. nadania odznaki honorowej 
Antoniemu Kopaczewskiemu jako punkt drugi głosowało jednomyślnie 29 radnych. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu dot. zmian w budżecie województwa 
podkarpackiego na 2014 r. głosowało jednomyślnie 29 radnych. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu dot. stanowiska Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie utrzymania sieci 16 Regionalnych Instytucji 
Finansujących głosowało 14 radnych, 2 osoby były przeciw, 13 wstrzymało się od 
głosu – projekt nie został wprowadzony do porządku obrad. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu dot. udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego głosowało 
15 radnych, 4 osoby były przeciw, 10 wstrzymało się od głosu – projekt nie został 
wprowadzony do porządku obrad. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu dot. upoważnienia 
Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowało 28 
radnych, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Antoniemu Kopaczewskiemu 

pośmiertnie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego”. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2014 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Zakończenie sesji. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Antoniemu Kopaczewskiemu pośmiertnie 
odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że zabiera głos jako radny ale w imieniu Regionu 
Rzeszowskiej Solidarności. Po tym jak dowiedzieli się, że 2 sierpnia br. odszedł do 
Pana Antoni Kopaczewski – pierwszy Przewodniczący Regionu Rzeszowskiej 
Solidarności, postanowili wystąpić z wnioskiem do Zarządu Województwa 
Podkarpackiego o nadaniu mu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego”. Ludzie Solidarności nie mają wątpliwości, że jest to osoba wielce dla 
tego województwa zasłużona. Nie występowali z takim wnioskiem za życia Antka 
dlatego, że mogłyby się pojawić jakieś negatywne opinie a dziś kiedy Go już nie ma 
jest przekonany, że takich opinii nie będzie. Antoni Kopaczewski urodził się 73 lata 
temu, w jednej z wiosek w województwie lubelskim był synem działacza Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, żołnierza AK, który został zamordowany już po wojnie za 
działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Antoni wychowywał się bez ojca ale 
walkę o wolną Polskę miał we krwi i robił to będąc świadom, że może go za to spotkać 
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to samo, co spotkało ojca. Antoni Kopaczewski był pierwszym przewodniczącym 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Krajowy Zjazd 
Delegatów „Solidarności” w Gdańsku. W sierpniu 1980 roku był uczestnikiem strajku 
na WSK „PZL-Rzeszów”, współorganizował też strajki rolników, które doprowadziły do 
podpisania w 1981 roku porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Był współtwórcą tych 
porozumień. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w 
więzieniu, między innymi na Załężu w Rzeszowie. Antoni Kopaczewski był też 
wieloletnim radnym Rzeszowa. W 2006 Prezydent Lech Kaczyński odznaczył Go 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Życie i działalność Antoniego Kopaczewskiego stały się tu – na Podkarpaciu 
symbolem walki o wolność i demokrację. To właśnie dzięki takim ludziom, jak On 
możemy dziś żyć w wolnej Polsce. Jego zasługi dla rozwoju Rzeszowa i regionu są 
nie do przecenienia dla obecnych pokoleń Polaków. 

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że zapewne wszyscy dziwią się dlaczego akurat 
ona mówi o Kopaczewskim, który w niektórych momentach stał po przeciwnej stronie 
ale popierając w zupełności wniosek musi powiedzieć, że Antoni Kopaczewski był 
prawdziwym człowiekiem solidarności, kochał ludzi, kochał swoje województwo i swoją 
ojczyznę. Zaznaczyła, że spotkała się z nim w drugiej połowie 80 roku bo w Dynowie 
działała narzędziownia WSK Rzeszów i Pan Antoni miał wpływ na to, co działacze 
Solidarności robili a robili różne ciekawe rzeczy m.in. propagandę, której efekty                      
w postaci kleju z Respanu pozostawały na oknie i trzeba było wymieniać szyby. 
Wówczas to rozmawiała z Panem Przewodniczącym po raz pierwszy o tym, że mogą 
sobie kleić co chcą ale nie tym klejem – zrozumiał ją i rozmawiali w wielkim szacunku 
pomimo różnicy poglądów na niektóre sprawy. Drugie spotkanie miało miejsce w 
momencie kiedy pan Antoni Kopaczewski pożyczył sztandar do poświęcenia ponieważ 
sztandar koła zdefraudowano. Przyznał on wówczas, że wśród tej masy ludzi jaka 
przychodzi, są różni ludzie ale zawsze mówił z godnością, z szacunkiem i miłością do 
człowieka. Po raz trzeci spotkała go siedzącego w parku, kiedy był chyba troszeczkę 
zapomniany ale nie miał pretensji do nikogo, ciągle z miłością mówił o ludziach, o idei 
wolności, o tym jak powinno rozwijać się miasto Rzeszów i województwo. Na ostatnim 
ich spotkaniu, podczas sesji sejmiku, wręczył jej przepiękne wiersze, które pisał o 
ludziach, o szacunku i miłości człowieka do człowieka. Zaznaczyła, że chyli czoło 
przed tym człowiekiem bo nie jest on zasłużony tylko dla Regionu Solidarności ale dla 
naszej małej ojczyzny i dla Polski. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd Województwa Podkarpackiego 
wystąpił do Prezydenta Miasta Rzeszowa o pochowanie śp. Antoniego 
Kopaczewskiego w Alei Zasłużonych. Stwierdził, że wszyscy tu zgromadzeni zapewne 
podzielają ten wniosek i chciałby aby to było wspólne stanowisko samorządu 
województwa.  

Przewodniczący Sejmiku Sławomir Miklicz poinformował, że w dniu dzisiejszym 
wpłynęło pismo Zarządu Regionu Rzeszowskiej Solidarności do Marszałka i do 
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Przewodniczącego Sejmiku o nadanie odznaki a w rozmowie z radnym Wojciechem 
Buczakiem jednocześnie Przewodniczącym Regionu ustalili, że ta uchwała wniesiona 
przez Zarząd będzie inicjatywą wszystkich radnych dlatego też poprosił o przyjęcie tej 
uchwały przez aklamację. 

Uchwała Nr LII/1054/14 została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2014 r. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Budżetu Mienia i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, 
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała Nr LII/1055/14 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 
głosami za. 

Uchwała Nr LII/1056/14 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Miazga stwierdził, że musi w tym 
miejscu nawiązać do poprzedniej sesji i wniosku radnej Teresy Kubas – Hul, która 31 
lipca 2014 r. zwróciła się pismem do Przewodniczącego Sejmiku o odesłanie projektu 
uchwały w sprawie odwołania Zarządu Województwa Podkarpackiego do prac                      
w Komisji Rewizyjnej. Wniosek swój uzasadniła wystąpieniem rozbieżnych opinii 
prawnych w zakresie inicjatywy uchwałodawczej oraz niezbędnością uzyskania 
kolejnej opinii prawnej. W następstwie tego wniosku wystąpił on do Marszałka 
Województwa informując go, że w dniu 31 lipca 2014 r. Sejmik przekazał do Komisji 
Rewizyjnej projekt uchwały w spawie odwołania Zarządu zgodnie z dyspozycją 
Przewodniczącego Sejmiku jak i całego Sejmiku. Na wniosek Teresy Kubas – Hul na 
Komisję nałożone zostało zadanie uzyskania dodatkowej opinii prawnej w tej sprawie, 
którą zamierza jako Przewodniczący Komisji, przedstawić jej członkom na posiedzeniu 
w dniu 5 sierpnia 2014 r. dlatego też zwrócił się o przygotowanie takiej opinii do 
Kancelarii Adwokackiej Pana Jacka Lewandowskiego z Rzeszowa. Przewodniczący 
zaznaczył, że ze względu na okres wakacyjny trudno było znaleźć kancelarię 
adwokacką a z usług Jacka Lewandowskiego korzystał wielokrotnie zarówno na 
potrzeby swojej firmy jak i przy innych okazjach. 



6 
 

6 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ze względu na obszerność tejże opinii przedstawił 
jedynie zawarte w niej wnioski: „W świetle powyższych argumentów należy uznać 
dopuszczalność inicjatywy uchwałodawczej Zarządu Województwa Podkarpackiego w 
sprawie założenia projektu uchwały co do odwołania tego Organu (co jest 
konsekwencją nieudzielenia absolutorium). Żaden przepis ustawowy nie wyłącza z 
zakresu jego kompetencji tej kwestii. Zatem możliwość ta widnieje również w świetle 
art.34 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 
596, z późn. zm.). Obowiązek wynikający wprost z Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29.09.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Województwa Podkarpackiego (M.P. z dnia 08.02.2000 r.), przewidziany w § 59 ust. 2 
pkt.1, określa podmiot uprawniony, a także zobowiązany do przygotowania projektu 
uchwały Sejmiku o odwołanie Zarządu Województwa w trybie art. 34 ust.3 ustawy z 
dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596, z późn. 
zm.). Procedowanie nad uchwałą sejmiku województwa o nieudzieleniu zarządowi 
absolutorium, nie jest obwarowane przez ustawodawcę żadnymi dodatkowymi 
wymogami. Wniosek taki byłby niejako „bezprzedmiotowy”. Sejmik debatując nad 
odwołaniem Zarządu, na etapie poprzedzającym podjęcie uchwały, powinien zatem 
zapoznać się z uprzednio złożonym wnioskiem Komisji Rewizyjnej i ponownie go 
ocenić. Z kolei oceniając regulację art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o 
samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), dotyczącą wniosku 
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiocie uchwały o 
nieudzieleniu absolutorium, należy stwierdzić, że dotyczy ona wniosku Komisji 
Rewizyjnej sporządzanego na etapie procedowania w sprawie absolutorium. Przepis 
ten, żadnej mierze, nie stanowi o konieczności zasięgania opinii Komisji Rewizyjnej w 
postaci „nowego” wniosku, gdyż ten sporządzony na etapie wcześniejszym zachowuje 
w całej rozciągłości aktualność i nie ma podstaw, aby pozbawiać go takich walorów. 
Ustawodawca nie przyznał także Komisji Rewizyjnej uprawnienia do złożenia wniosku 
dotyczącego uchwały sejmiku o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium. 
Zawarty w powyższym przepisie zwrot: „(…) w sprawie uchwały sejmiku województwa 
o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium (…)” wskazuje, że dotyczy on 
jedynie opinii regionalnej izby obrachunkowej”. 

Poinformował również, że Komisja nie zgodziła się aby ta opinia prawna była 
stanowiskiem Komisji w związku z czym wypracowany został wniosek Komisji 
stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku Sławomir Miklicz w odpowiedzi na głosy ze strony 
radnych czy można procedować odwołanie Zarządu na wiosek Klubu Radnych, kiedy 
procedura uchwałodawcza na poprzedniej sesji nie została zamknięta, poinformował, 
że on miał opinię prawną, że oczywiście można a biuro prawne UM tę opinię 
potwierdziło. 

Wystąpienia klubowe: 
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Przewodniczący Klubu PiS Czesław Łączak stwierdził, że dzisiejsze rozstrzygnięcia 
w sprawie odwołania Zarządu będą świadectwem działania samorządu 
wojewódzkiego. Jako jedyny samorząd w Polsce PiS posiada u nas większość 
pozwalającą funkcjonować Marszałkowi i Zarządowi, łącznie z Klubem Prawicy 
Rzeczpospolitej posiada tę większość i wyraził nadzieję, że posiadać będzie. 
Stwierdził, że chce, aby ta debata, te przepychanki sprokurowane przez 
wnioskodawców o odwołanie Zarządu poprzez nieudzielenie absolutorium, były 
przykładem jak nie należy zachowywać się w samorządzie wojewódzkim. Podkreślił, 
że chce aby przyjęli do wiadomości, że Zarząd nie zasługuje na odwołanie. Wykonywał 
swoje obowiązki prawidłowo, podjął się przy inicjatywie PiS i Prawicy Rzeczypospolitej, 
dokonania dobrej zmiany – tak jak mówił przy debacie o udzieleniu absolutorium. 
Dodał, że od tamtego czasu doświadczamy kontekstu związku innych spraw                     
i doświadczamy przykładu zachowań obecnej większości sejmikowej, która ma 
większość ku temu aby mieć swoje Prezydium. Widzimy jak wygląda destrukcyjne 
zachowanie w kwestii wielu spraw poza politycznych, jak chociażby dzisiejsza sprawa 
związana z odrzuceniem wprowadzenia do porządku obrad oczywistej uchwały o 
udzieleniu pomocy tym, którzy składali wnioski na odnowę zabytków, na parafie i inne 
instytucje kultury – jest to działanie wyjątkowo destrukcyjne jak nie celowe, aby 
wykazać, że samorząd nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Zaznaczył, 
że ten drugi kontekst to jest również fakt, że na posiedzeniu Komisji Budżetu Mienia i 
Finansów stanowisko w sprawie skrytykowania podjęcia próby odstąpienia przez 
obecnie rządzących od podejmowania decyzji, które będą niekorzystne dla 
województwa tzn. przez likwidację w województwach Polski Wschodniej  Regionalnych 
Instytucji Finansujących, które były przydatne i usprawniały pozyskiwanie środków 
europejskich jak również rozliczanie i wdrażanie projektów. Są to dwie drobne sprawy, 
w których nie merytoryczne podstawy, decydowały o podjęciu takich a nie innych 
zachowań koalicji PO, PSL, SLD jak również dzisiaj nieobecnych radnych 
niezależnych. 

Stwierdził, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przywołał dzisiejszy wniosek komisji 
i nie byłoby źle przywołać te wszystkie punkty, które wskazują na pozytywne 
zachowanie Zarządu Województwa Podkarpackiego takie jak: gospodarowanie 
środkami, przyjęte sprawozdanie finansowe, pozytywna opinie RIO, pozytywna opinia 
Komisji Rewizyjnej i co najważniejsze pozytywna opinia mieszkańców województwa 
oraz samorządów lokalnych zarówno powiatowych jak i gminnych w sprawie dobrej 
współpracy. Koalicja wnioskująca o nieudzielenie absolutorium za nic ma dziś te 
działania i te osiągnięcia, nie jest to dobry przykład dla Polski. Stąd też musi się 
odnieść do sformułowania użytego przez większość Komisji Rewizyjnej, że należałoby 
wykreślić z uzasadnienia do złożonego projektu uchwały następującą treść: „w oparciu 
o § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Podkarpackiego Zarządowi przysługuje 
inicjatywa uchwałodawcza” jest to wpisane w uzasadnieniu i jest to faktem ale w 
gruncie rzeczy nie powoduje zmiany istoty wniosku. Wniosek o dzisiejszą sesję złożyli 
radni PiS oraz Prawicy Rzeczypospolitej i bez wątpliwości to oni uzasadniają potrzebę 
dokonania tego głosowania, aby zakończyć okres niepewności i wprowadzić 
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województwo na normalne tory funkcjonowania w okresie nowej perspektywy 
finansowej ale również rozwiązywania bieżących spraw województwa. Taka jest 
intencja a to jedno zdanie jest tylko zdaniem oznajmującym, przepisanym z ustawy o 
samorządzie jak każde inne mogłoby być tutaj przepisane. Nie jest to uzasadnienie 
tylko stwierdzenie faktu, który był i będzie dopóki się ustawa nie zmieni. Zaznaczył aby 
nie mieć jakichkolwiek wątpliwości, że jest to błąd powstały przy formułowaniu wniosku 
o odwołanie jak również procedury wprowadzenia tego do dzisiejszego porządku 
obrad. Na zakończenie poprosił wszystkich radnych o refleksję i odrzucenie tego 
wniosku, który jest skutkiem nieudzielenia absolutorium przez radnych PO, PSL, SLD 
i niezależnych. 

Przewodnicząca Klubu PO Teresa Kubas – Hul na wstępie jako sprostowanie do 
wypowiedzi swojego poprzednika podkreśliła, że po raz pierwszy będziemy mieli do 
czynienia z taką sytuacją, że to zaplecze polityczne tegoż Zarządu składa wniosek                    
o jego odwołanie. Na poprzedniej sesji Zarząd sam chciał złożyć wniosek o swoje 
odwołanie a dzisiaj robi to jego zaplecze polityczne. Zaznaczyła, że przygotowując się 
do tego wystąpienia doszła do wniosku, że najprostszą rzeczą będzie przeanalizować 
wystąpienie Pana Marszałka w imieniu Zarządu z sesji 27 maja ubiegłego roku. 
Wówczas złożył on pięć deklaracji, które ona się dziś zacytuje i się do nich odniesie. 
Pierwsza deklaracja, związana z odpowiedzią na pytanie czy łatwo było podjąć decyzję 
o kandydowaniu na Marszałka Województwa, Pan Marszałek stwierdził ”tak, decyzja 
była tym bardziej łatwa, bo wywodziła się z naruszania pewnych zasad demokracji, 
które objęły ten Sejmik. Radni opozycji zostali całkowicie odsunięci do tzw. szarego 
kąta ”. Przewodnicząca podkreśliła jakże to zdanie pasuje do dzisiejszego Zarządu – 
w jaki sposób są traktowani radni przez obecny Zarząd to wszyscy mamy okazję się 
przekonać podczas obrad Sejmiku, towarzyszy temu lekceważenie, arogancja, brak 
woli współpracy, utrudnianie pracy Sejmiku czego dowodem była ostatnia sesja, 
nieustanne pouczanie radnych. Stwierdziła, że dzisiaj jest trochę lepiej i ma nadzieję, 
że jeżeli następne sesje będą w takiej atmosferze przebiegały to być może deklarację 
złożona ponad rok temu będziemy mogli uznać za zrealizowaną. Zapytała czy na 
zarządzaniu przez konflikt, złych emocjach i obrażaniu innych ma polegać 
konstruktywny dialog. Druga deklaracja Marszałka mówiła „ samorząd województwa 
jest organizacją przedstawicielską, obywatelską i powinien być wolny od nacisków”. 
Zapytała co z tej deklaracji pozostało, czystki kadrowe, wyrzucanie dobrych, 
merytorycznie przygotowanych pracowników, dyrektorów placówek służby zdrowia, 
kultury, łączenie departamentów po to żeby wyrzucić dyrektorów tylko po to, żeby za 
chwilę znów podzielić – przykładem jest Departament Rozwoju Regionalnego, WUP. 
WORD-y, WFOŚ, RARR – aż dwukrotnie wymieniony był tu Zarząd, Fundusz 
Poręczeń Kredytowych i ostatnie zmiany w kierownictwie uzdrowisk, o które wszyscy 
zabiegaliśmy aby samorząd województwa mógł mieć wpływ na to, co się w nich dzieje. 
Zaznaczyła, że każdy ma prawo dobierać sobie współpracowników pod warunkiem, 
że dobiera lepszych albo co najmniej takich samych tu natomiast zatrudnieni zostali 
działacze PiS, którzy jak się dziś okazuje, są kandydatami na burmistrzów, 
prezydentów, wójtów. Wyraziła nadzieję, że konferencja prasowa w której ci dyrektorzy 
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ostatnio uczestniczyli, nie była w godzinach pracy. Ponadto wskazała na uznaniowy 
podział środków czego przykładem były chociażby uczelnie, o których tak długo 
mówiła na LI sesji. Ten uznaniowy podział, to nic innego, jak spłata zobowiązań 
wyborczych. Trzecia deklaracja to odpowiedź na pytanie czy będą rewolucyjne 
zmiany. Marszałek stwierdził „tak, ale przede wszystkim w obszarze traktowania pracy, 
funkcjonowania samorządu, Zarządu, UM, konsultacje, spotkania, jawność pracy 
urzędu i urzędników oraz Zarządu”. Podkreśliła, że jeżeli chodzi o jawność zarządu to 
radni nie mają dostępu do materiałów, wielokrotnie kiedy zwracali się z prośbą                      
o udostepnienie protokołów z posiedzeń Zarządu, uzasadnienia podjętych uchwał byli 
pouczani aby wystąpić w trybie dostępu do informacji publicznych a jeżeli już składali 
na piśmie zapytania to otrzymywane odpowiedzi były lakoniczne, ogólne i zazwyczaj 
nie było odpowiedzi na zadane pytanie. Spotkania, które Zarząd deklarował były ale 
były to spotkania wyborcze, kampania wyborcza do Senatu i Parlamentu 
Europejskiego, spotkania przed kamerami. Miały miejsca konferencje prasowe, 
szukanie winnych swoich niepowodzeń, nakręcane spoty, które są publikowane na 
stronie internetowej UM i na portalach społecznościowych. W kwestii traktowania 
pracy i braku decyzji przykładów byłoby wiele, ona przytoczy tylko dwa: 3 miesiące 
podejmowana była decyzja o wyborze wykonawcy Centrum Wystawienniczo – 
Kongresowego – oby się nie okazało, że te trzy miesiące to będzie za mało na to żeby 
te inwestycję zakończyć. Brak też było odważnej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia 
postępowania i wyboru wykonawcy ścieżek rowerowych, co spowodowało, że jeżeli ta 
inwestycja zostanie zrealizowana, to w znacznie okrojonym zakresie. Wykonywane 
były liczne ekspertyzy i analizy zewnętrzne i zapytać należy czy jest to marnowanie 
pieniędzy publicznych czy też wspieranie swoich partyjnych kolegów. Miał miejsce 
brak szacunku dla pracy innych i wielokrotnie kiedy były składane projekty, wnioski 
chociażby ostatni nabór czyli ta słynna baza projektów – wszyscy się napracowali nie 
otrzymawszy odpowiedzi. Ma miejsce bałagan organizacyjny, strach wśród 
pracowników, inwigilowanie pracowników i brak umiejętności zarządzania ryzykiem. 
To tylko niektóre przykłady, których mogłaby przytaczać zdecydowanie więcej. 
Czwarta deklaracja Marszałka „Zarząd i Parlamentarzyści powinni wiedzieć za jakimi 
projektami i inicjatywami w przyszłej perspektywie będzie lobbował samorząd 
województwa”. Stwierdziła, że wielokrotnie zwracali się z wnioskiem aby jako radni 
Sejmiku mogli się dowiedzieć jakie projekty własne Zarząd Województwa zamierza 
realizować w kolejnej perspektywie – do dzisiaj tej wiedzy nie mają. Zaznaczyła, że 
minął już ponad rok i czas aby o tym porozmawiać. Dzisiejsze deklaracje ze strony 
Marszałka poczytuje jako chęć poinformowania radnych, dyskusji i współpracy. Piąta 
deklaracja Marszałka brzmiała „ chciałbym aby relacje Zarządu i radnych pozwalały na 
spotkania z Parlamentarzystami, niezależnie od opcji politycznych”. Przewodnicząca 
zapytała ile takich spotkań było, kiedy radni na takie spotkania zostali zaproszeni. 
Jeżeli takie spotkania były to tylko po to, aby później obwiniać Parlamentarzystów, na 
konferencjach prasowych, za ich nieudolność. Przewodnicząca stwierdziła, że należy 
się również zastanowić na tym, jakie zasługi ma ten Zarząd. Niewątpliwą zasługa jest 
to, że te ważne inwestycje i ważne przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte przez 
poprzednie Zarządy, są kontynuowane i nie udało się ich zepsuć. Kolejną zasługą tego 



10 
 

10 
 

Zarządu jest przypisywanie sobie cudzej pracy jako własnej – klasycznym tego 
przykładem jest uchwalona przez Sejmik, Strategia Rozwoju Województwa. To radni i 
poprzedni Zarząd przez dwa lata pracowali nad tym dokumentem, jedynie drobne 
korekty, w tym korekty językowe były naniesione przez obecny Zarząd a na wszystkich 
konferencjach prasowych i spotkaniach, jako największe osiągniecie tego Zarządu 
podkreślany jest fakt przyjęcia strategii. Kończąc podkreśliła, że zanim wyszła na 
mównicę, przeczytała artykuł w Gazecie Wyborczej pt. „Wbijanie szpilek przeciwnikom 
politycznym” z którego chce zacytować wypowiedź dr B. Kotarby, politologa                      
z Uniwersytetu Rzeszowskiego „decyzje w urzędzie są podejmowane na tle 
politycznym a nie merytorycznym”. 

Przewodniczący Klubu SLD Janusz Konieczny stwierdził, że chciał być grzeczny 
ale nie wie jak to zrobić po wystąpieniu Pana Łączaka, więc będzie sobą. Kiedy 16 lat 
temu otrzymał po raz pierwszy mandat radnego Województwa Podkarpackiego, nie 
sądził, iż przyjdzie mu zabierać głos na sesji poświęconej odwołaniu Zarządu 
Województwa. Aby zrozumieć dlaczego doszło do tej sytuacji należy cofnąć się do 
połowy 2013 r., kiedy to radni PiS oraz Prawicy Rzeczypospolitej w mało elegancki 
sposób uzyskali większość i w miejsce odwołanego, wybrali nowy Zarząd i nowego 
Marszałka niebędącego radnym. Wówczas już na wstępie było trzaskanie drzwiami, 
strasznie siłowym przejęciem władzy, a jak się później okazało, był to dopiero początek 
sączenia nienawiści w skali dotychczas niespotykanej. Całe szczęście, że ten rodzaj 
sprawowania władzy przyjęła niewielka grupa osób, chociaż w sensie decyzyjnym 
znacząca. Zaznaczył, że jego zdaniem rola Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka 
powinna polegać na łączeniu radnych a nie konfliktowaniu. Z całą pewnością, pracy               
w zgodzie i wzajemnym szacunku, nie służyły kłamstwa i ogromna arogancja 
niektórych osób. Obrażanie strony przeciwnej, inaczej myślącej, to był sposób na 
władzę w minionym roku, jeżeli ktoś z radnych opozycyjnych miał inne zdanie                     
i spojrzenie na różne kwestie dotyczące rozwoju województwa, zawsze możliwa była 
złośliwa riposta bezpośrednio przez UM albo też jednostki mu podporządkowane. 
Nagminne stały się kłamliwe informacje i insynuacje podawane do niektórych 
samorządów gminnych – ten sposób zarządzania województwem i współpracy                     
z Sejmikiem nigdy dotychczas nie miał miejsca. Zaznaczył, że pamięta zarówno I jak                    
i III kadencję Sejmiku, kiedy Marszałkami byli Bogdan Rzońca z AWS-u i Zygmunt 
Cholewiński z PiS-u, nie zawsze była pełna zgoda z opozycją ale zawsze była pełna 
kultura i szacunek dla ludzi. Stwierdził, że przypisuje sobie prawo do oceny postaw                   
i zachowania ponieważ w ciągu 12 lat nigdy nikomu nie ubliżył. Bardzo pozytywnie 
ocenia znanych mu, byłych Przewodniczących Sejmiku Zdzisława Banata, Andrzeja 
Matusiewicza, Teresę Kubas – Hul i Wojciecha Buczaka i jest przekonany, że 
podobnie chce pracować Pan Sławomir Miklicz tylko należy mu na to pozwolić. 
Zaznaczył, że obrażanie ludzi i arogancja nie świadczy o sile lecz wynika ze słabości 
tych, którzy to czynią. Dodał, że siły im wszystkim, a w szczególności Zarządowi 
potrzeba dużo, bo i zadań stoi przed nimi wiele do końca tej kadencji. Kończąc swoją 
wypowiedź poinformował, że Klub SLD będzie głosował za odwołaniem Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. 
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Radny Wojciech Buczak zaznaczył, że w swojej edukacji, razem z Marszałkiem 
Władysławem Ortylem, mieli to szczęście mieć wspaniałego nauczyciela 
projektowania maszyn, śp. prof. Romana Niedzielskiego, twórcę Politechniki 
Rzeszowskiej, który kształcąc konstruktorów dawał im praktyczne rady i często gdy                 
w sposób zbyt zawiły podchodzili do jakiegoś przedsięwzięcia pokazywał gest (tu 
radny go przedstawił) i zaznaczył, że przywołał go dlatego, że w dyskusji, która trwa 
już kolejną sesję, na temat prosty do rozstrzygnięcia padają takie sformułowania i 
zawiłe procedury, że m.in. on otrzymuje od dziennikarzy pytania dlaczego jego klub 
składa wniosek o odwołanie Zarządu i Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
Dodatkowo dzisiaj po wypowiedzi radnej Teresy Kubas – Hul, że PO,PSL, SLD i dwóch 
radnych niezależnych nie są autorami wniosku o odwołanie, chciałby sprawę jasno 
wytłumaczyć do czego posłuży się dwoma cytatami z ustawy o samorządzie 
województwa. Pierwszy to „uchwałę w sprawie absolutorium Sejmik Województwa 
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku. Uchwała 
Sejmiku Województwa w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest 
jednoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu”, natomiast drugi to 
„odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z 
przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium”. Przypomniał, że głosami Klubów 
Radnych PiS i Prawicy Rzeczypospolitej, wszystkich 16 radnych, byli za udzieleniem 
absolutorium Zarządowi Województwa, części radnych nie było na sesji, w tym 
Członka Zarządu, którego to absolutorium dotyczyło, pozostali radni byli przeciw. 
Wprawdzie większość bo 16 radnych była za udzieleniem absolutorium, 15 było 
przeciw ale nie było większości 17 głosów, w związku z czym ustawa stwierdza, że to 
jest nieudzielenie absolutorium a to z kolei skutkuje wnioskiem o odwołanie. Nikt nie 
chce się przyznać do tego wniosku, jest obstrukcja, stąd wniosek Zarządu                      
o poddanie tego pod głosowanie i rozstrzygnięcie. Zaapelował do wszystkich radnych 
o odwagę i niekomplikowanie spraw prostych, przystąpienie do głosowania a w 
głosowaniu o odważne zaprezentowanie swojego stanowiska. Po głosowaniu 
będziemy wiedzieli czy Zarząd jest odwołany czy tez może dalej pracować, wyraził 
nadzieję, że będzie mógł pracować czego on mu życzy. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk odniósł się do wypowiedzi kolegi 
Wiceprzewodniczącego Janusza Koniecznego twierdząc, że 27 maja 2013 r. to nie 
jakieś niecne działania PiS-u i Prawicy Rzeczypospolitej doprowadziły do zmian                      
a wniosek Klubów Radnych PO, PSL i SLD i 4 członków ówczesnego Zarządu,                      
o odwołanie Marszałka. 

Radny Jerzy Borcz słusznie Członek Zarządu przypomniał, że wówczas, rok temu, 
wniosek o odwołanie Zarządu złożyła koalicja wymienionych przez niego Klubów 
Radnych. Zaznaczył, że nie będzie komentował tego, co było, tylko przypomni fakty, 
że wówczas wszyscy wnioskodawcy głosowali za swoim wnioskiem bo byli odważni, 
zaapelował o tę odwagę teraz 

Przewodniczący Klubu PSL Mariusz Kawa stwierdził, że miał nie zabierać głosu, bo 
nie jest zwolennikiem wystąpień, które prowadzą do nikąd ale niestety funkcjonowanie 
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publiczne i polityczne czasami z tym się wiąże. Dodał, że słuchając dzisiejszych 
wystąpień również z tej sesji wcześniejszej, niedokończonej, na którą zmarnotrawiono 
dwa dni i zastanawiał się skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle. Zamiast skupić 
się na tym, co jest kwintesencją problemów tego województwa to rozdzieramy szaty w 
sprawach dziwnych. Poparł wystąpienie radnego Borcza twierdząc, że rzeczywiście 
trzeba być odpowiedzialnym za swoje postępowanie w każdym momencie, również                 
w tym, w którym składa się wniosek. W historii trzeba będzie zapisać złotymi 
zgłoskami, że zaplecze polityczne zarządu składa wniosek o jego odwołanie twierdząc, 
że robi to zupełnie bez powodu i przeciw sobie. Stwierdził, że ten przypadek w żaden 
sposób nie jest wytłumaczalny, są na sali media, które będą miały nie lada problem                 
z odpowiednim przekazaniem tego opinii publicznej a to, co się dalej poniesie szerokim 
echem to będzie za przeproszeniem bełkot, z którego niewiele wynika. Tak jest 
skonstruowana ustawa o samorządzie województwa i statut, że wymaga większości 
kwalifikowanej ale w normalnych warunkach prawnych większość by się zgodziła, że 
Zarząd, który traci większość, traci również możliwość funkcjonowania i podejmowania 
decyzji. Z taką sytuacjach mamy do czynienia dzisiaj na Podkarpaciu i po tych kilku 
sesjach widać niestety, że pomimo wyraźnej deklaracji Przewodniczącego Miklicza                      
i tej części sali, że jesteśmy otwarci aby merytorycznie rozmawiać o problemach i 
wyzwaniach to ze strony zarządu brak jest tej otwartości i determinacji aby wspólnie 
zastanowić się, co jest przed nami i jak razem to zrobić. Wchodzi ta matematyczna 
większość, każdy z nas ją interpretuje jak chociażby radny Łączak interpretował, że 
nie ma tej większości matematycznej a bawi się cyframi i powinien wiedzieć, że 17 to 
jest więcej niż 15, taki jest realny stan rzeczy i takie jest prawo a jeśli znajdziemy drogę 
żeby merytorycznie rozmawiać o problemach to dobrze, bo tego oczekuje od nas 
społeczeństwo. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że chce przypomnieć pewną konstrukcję 
prawna otóż na samym początku, kiedy samorząd powstawał, nieudzielenie 
absolutorium było równoznaczne z odwołaniem Zarządu, później dopiero 
ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia i już jak samorząd województwa 
funkcjonował miał ograniczenie w postaci kwalifikowanej większości 3/5, zostało to 
wprowadzone po to, aby tak dowolnie nie grać absolutorium. Absolutorium jest oceną 
za działalność w poprzednim roku a to nie jest jednoznaczne z tym, że należy 
odwoływać Zarząd. Dodał, że dziwi go, iż tutaj zaplecze polityczne wnioskuje za 
odwołaniem Zarządu skoro nikt z nas takiego wniosku nie podniósł i nie mówił, że 
będziemy to wnosić. Stwierdził, że jako przedstawiciel opozycji może stwierdzić, że 
nikt nie miał zamiaru wnosić wniosku o odwołanie Zarządu bo zdaja sobie sprawę z 
tego, że nie mają 20 głosów a jeżeli się podejmuje jakąś inicjatywę to powinno istnieć 
prawdopodobieństwo, że ona zostanie przeprowadzona.  

Radny Tadeusz Majchrowicz oświadczył na wstępie, że Klub Radnych Prawicy 
Rzeczypospolitej będzie głosował za odrzuceniem wniosku o odwołanie Zarządu. 
Ponadto stwierdził, że jest w Polsce taki Premier znienawidzony przez wiele 
środowisk, nawet przez część swoich kolegów partyjnych, Premier Rządu, który jest 
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rozrywany co chwilę przez jakieś afery jak nie łóżkowe to korupcyjne i inne i tenże 
Premier udając się z ważną dla kraju misją do Brukseli, zażyczył sobie głosowania nad 
votum zaufania, wiedząc, że ma tych 4 czy 6 posłów więcej. W tej chwili zarząd 
Województwa w wyniku tych wyjaśnianych przez przedmówców zajść i z faktem nie 
uzyskania absolutorium chce mi teraz jasna odpowiedź czy ma mandat do 
sprawowania władzy czy tez nie i tu nie ma się czemu dziwić. Dodał, że początkowo 
miał wyrzuty sumienia, że nie puścił się cwałem aby zdążyć na sesję w dniu 31 lipca 
wierząc, że Przewodniczący mu usprawiedliwi te nieobecność bo ma 743 km do 
miejsca obrad Sejmiku ale wyrzuty szybko mu minęły, kiedy zaczął czytać komentarze 
co tutaj się działo to Bogu dziękuje, że go tutaj nie było bo jeszcze dałby się 
sprowokować i podjął by rękawicę rzuconą przez Zygmunta Cholewińskiego czy kogoś 
innego i mogłoby dojść do dziwnych sytuacji. Dodał, jako ostatnia refleksję, że bardzo 
lubi radnego Jerzego Borcza, zresztą wiele dobrego razem zrobili i jeszcze pewnie 
zrobią dla miasta, województwa czy kraju, bo tez były takie czasy, ale przypomniał mu, 
że wspominany przewrót majowy to nie było tak, że powodowała nimi odwaga i poparli 
w głosowaniu złożony przez siebie wniosek o odwołanie Marszałka. Poprosił aby nie 
wprowadzał w ten sposób opinii publicznej w błąd, bo nimi wówczas powodował 
strach, bo każdy, który wtedy poparł by Mirosława Karapytę, bał się, że o 6 rano 
usłyszy pukanie do drzwi. Dlatego dziś mamy inną sytuację i może w trakcie 
wystąpienia niefortunnie zażartował, że nasz Marszałek za kaucją nie wyszedł bo jeżeli 
chodzi o ich Marszałka to nie ma takiej ceny po prostu, za którą można by go było 
kupić. Zaapelował o ważenie słów i nie próbowanie zaklinania rzeczywistości. Dodał, 
że myśli, iż dziś nie powodowani strachem, wszyscy zagłosują zgodnie z własnym 
sumieniem za tym, aby ten Zarząd, w tym składzie spokojnie pracował do końca 
kadencji. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk wzmocnił głos radnego Majchrowicza                     
i przypomniał, że wówczas było zupełnie inne podłoże do złożenia tego wniosku, bo 
było nim zatrzymanie Marszałka Mirosława Karapyty. Dziś mamy inną sytuację, 
państwo złożyliście de facto wniosek, nie udzielając Zarządowi absolutorium. W dniu 
dzisiejszym natomiast zaplecze polityczne Marszałka, przez to głosowanie, chce 
pokazać, że ten mandat Zarząd ma. Ponadto zwrócił się do radnego Kawy, że Zarząd 
utraciłby większość gdyby dzisiaj 3/5 składu Sejmiku zagłosowało za odwołaniem 
zarządu. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że wypowiedzi radnego Borcza, Cholewińskiego   
a w szczególności radnego Kawy są przykładem braku kojarzenia rzeczy i zjawisk. 
Dodał, że jeżeli chcą oni wmówić na zewnątrz, że nie było związku pomiędzy ich nie 
udzieleniem absolutorium a dzisiejszym głosowaniem nad odwołaniem Zarządu, to 
celowo kultywują najprostsze instynkty. Zwrócił się do radnego Kawy, że jest różnica 
miedzy cyfrą 15 a 17 gdzie do tych 17 doliczyć należy dwóch radnych niezależnych,        
z których jednego odwoływali a drugi nie mógł dzisiaj przyjść, jak również między cyfrą 
20, którą chcieliby uzyskać. Jeżeli uzyskają to ich sukces, jeżeli nie, to przegrali – 
przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu powiedział, że ma nadzieję, że przegrają. 
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Dodał, że chciałby mieć tę satysfakcję, że przegrają dzisiaj i przegrają w przyszłości. 
Klub Radnych PiS będzie głosował przeciwko odwołaniu Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że dla niego jest zasadnicza różnica 
pomiędzy wnioskiem o votum zaufania a wnioskiem o odwołanie. Wniosek o votum 
zaufania przegłosowany nawet jednym głosem jest zawsze wnioskiem o votum 
zaufania czyli poparciem a wniosek o odwołanie jest wnioskiem negatywnym.  

Radny Jerzy Borcz kontynuując myśl swojego przedmówcy stwierdził, że niektórzy tu 
na sali zapewne robią to celowo a niektórzy nieświadomie coś co nazywa się w logice 
entymematycznym założeniem czyli założeniem wziętym znikąd. Polega to na tym, że 
niektórzy zakładają w ten sposób i robią to celowo bo wiedzą, że źle robią ale tak im 
wypada – twierdzą, że nie udzielenie absolutorium jest równoważne z wnioskiem                      
o odwołanie Zarządu a tak nie jest. Zaznaczył, że gdyby uważali, że jest to 
równoważne i mieli chęć odwołania Zarządu to najprawdopodobniej taki wniosek 
zostałby porządzony. Sam fakt, że z ich strony taki wniosek się nie pojawił, świadczy 
o tym, że tego zrobić nie chcieli. W kwestii wspomnień radnego Majchrowicza, że się 
lękali czy nie lękali, stwierdził, że nie chce wchodzić w czyjąś skórę i może odpowiadać 
jedynie sam za siebie a on się w ogóle nie lękał natomiast teraz być może kilku 
wnioskodawców tamtego wniosku o odwołanie może mieć refleksję tego typu: a co 
będzie jeśli niepotrzebnie staliśmy się sędziami w tej sprawie. Stwierdził, że jeżeli by 
kogoś skrzywdził w ten sposób to tego się lęka bo nigdy nikogo świadomie nie 
skrzywdził i nie chciałby tego zrobić. Wówczas dyskutowali głęboko, widząc pewne 
niebezpieczeństwo utracenia władzy ale doszli do wniosku, że lepiej będzie dla 
województwa jeśli taki wniosek złożą. Zwrócił się do radnego Łączaka, że                      
z wrodzonym urokiem, zarzuca im, że nie mają zdolności kojarzenia rzeczy i zjawisk 
to nie będzie się do tego odnosił bo odbiera to jako takie poetyckie uzupełnienie 
wypowiedzi natomiast jako matematyk musi powiedzieć, że cyfr w układzie 
dziesiętnym mamy 10 od 0 do 9 i są to znaki graficzne służące do zapisywania liczb. 
Te, które wymieniał rady jak 15,17,20 to już nie są cyfry tylko liczby. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Janusz Magoń zaproponował aby nie przedłużać 
dyskusji, nie wracać do maja i nie dopisywać niepotrzebnych treści bo wszyscy wiedzą 
jak było. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności to on jako radny Janusz Magoń w swoim 
imieniu jak również w imieniu radnych, którzy złożyli wniosek o odwołanie Zarządu, 
może powiedzieć, że kierowali się odpowiedzialnością aby wreszcie dać Zarządowi 
możliwość normalnego działania. Dodał, że przez dwie kadencje, będąc burmistrzem 
miasta, rządził i pracował w mniejszości w związku z tym wie, że jest możliwość pracy 
i normalnej organizacji prowadzenia samorządu. Zaproponował aby przerwać tę 
dyskusję i przystąpić do głosowania dodając, że życzy Panu Marszałkowi i Zarządowi 
aby ta uchwała nie została przyjęta. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro przypomniał, że art.34 Regulaminu Sejmiku mówi, 
iż uchwała Sejmiku Województwa w sprawie nie udzielenia Zarządowi Województwa 
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absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. Ponadto 
dodał, że na pierwszym posiedzeniu Komisji Głównej jednoznacznie zostało 
zaprezentowane przez Pana Przewodniczącego, że wniosek o odwołanie Zarządu 
pojawi się we wrześniu. Stwierdził, że nie wie jak to się ma do tego, że jak tu było 
mówione, radni ci nigdy nie myśleli o złożeniu takiego wniosku. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Janusz Konieczny stwierdził, że też brał udział w 
obradach tej komisji i owszem była o tym mowa ale Pan Przewodniczący powiedział, 
że będzie we wrześniu wniosek ale jeżeli będzie taka wola a jej nie było.  

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że ta dyskusja momentami jest bardzo 
wyrafinowana ale także bardzo cyniczna. Radny Borcz deklarował tu swoją odwagę 
ale na tę odwagę trzeba było czekać prawie 9 miesięcy a to miało bardzo negatywne 
skutki. Zaznaczył również, że porównywanie tych dwóch sytuacji jest po prostu 
niezrozumieniem albo nadużyciem i nie wolno tego robić. Nie chce przypisywać 
nikomu kto jest wyrafinowany a kto cyniczny aby nie być posądzonym o pouczanie 
radnych przez Marszałka, który nie jest radnym w związku z powyższym nie będzie 
tego personalizował. Prawda jest taka, że Zarząd nie chciał z tym trwać tak długo do 
września czy października stąd takie a nie inne decyzje i złożenie wniosku o odwołanie 
Zarządu, który został wygenerowany przez nie udzielenie absolutorium. Ponadto 
zaznaczył, że Marszałek Cholewiński zapewne wie, że instytucji votum zaufania                 
i w strukturze ustawodawstwa samorządowego, Statucie i Regulaminie nie ma a to jest 
jakimś substytutem a jeśli jest możliwe i nie jest nielegalne to należy po to sięgnąć. 
Liczne ekspertyzy prawne, w tym ekspertyza pana Chmaja pokazały, że zastrzeżeń w 
tym temacie nie ma. Marszałek dodał, że mamy tu do czynienia ze swoistym 
makiawelizmem ale Machiavelli w swojej książce opisuje zachowania podłe, kłamliwe, 
bezczelne, cyniczne indywidualnie prowadzące do osiągania efektów. Tutaj mamy do 
czynienia z pewnym makiawelizmem instytucjonalnym i myśli, że ta nauka idzie z góry, 
gdzie w ten cały system jest włączony Rząd, usłużne media, instytucje prokuratorskie 
i inne. Jest to bardzo niebezpieczne, nie tylko dla Marszałka Województwa 
Władysława Ortyla, nie dla indywidualnej osoby, to są bardzo niebezpieczne 
zachowania i relacje, które niosą się jako przykład do naśladowania i korzystania z 
pewnych perfidnych, kłamliwych, oszczerczych i cynicznych zachowań. Stwierdził, że 
państwo nie tylko czytacie Machiavellego ale i z nim śpicie bo tak to wygląda i to 
swoiste przekładanie ręki przez głowę aby do drugiego ucha sięgnąć rzeczywiście ma 
miejsce. Mówienie o tym, że ścieżki rowerowe będą skrócone czy nie znajdzie się 
wykonawca powoduje to, co stało się z CWK bo to dosyć pragmatyczne zachowanie, 
które ma dzisiaj miejsce w stosunku do Klubów PO, PSL, SLD wynika z tego, że 
państwo stwierdziliście, że przeszarżowaliście. Opóźnienie trzymiesięczne w sprawie 
CWK nie wynikało z tego, że baliśmy się podjąć decyzję w sensie jej unikania, 
szukaliśmy po prostu środków, które pozwolą nam wystąpić po druga część środków, 
twierdząc, że my swoje daliśmy. Był to czas na zweryfikowanie tego, że mimo tej 
trudnej sytuacji finansowej, proceduralnej trzeba to wyzwanie podjąć i kontynuować 
to, co przygotowali poprzednicy. Dodał, że przeprowadzona zostanie procedura i być 
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może nie będzie koniecznością le jeśli tak, to zwrócą się do Sejmiku aby te kilka 
milionów znaleźć na ścieżki, żeby ich nie skracać tylko zrealizować. Jeżeli nie uda się 
pozyskać dodatkowych środków i kwota jaką będziemy musieli wyłożyć będzie 
gigantyczna to Sejmik zdecyduje czy realizujemy czy należy się poddać. Na 
zakończenie dodał, że jeżeli ktoś, niezależnie czy z powodów politycznych czy też 
innych, broni człowieka pracującego w UM na stanowisku kierowniczym, który  
używając sprzętu służbowego spędza średnio 50% czasu komentując na Facebooku 
czy też innym portalu społecznościowym różnego rodzaju sytuacje i w skrajnych 
przypadkach trwa to 75% z ośmiogodzinnego dnia pracy to jest to bardzo 
niebezpieczne bo pojawi się deprawacja wśród pracowników. Obecnie wyjaśniana jest 
ta kwestia, nie podano nazwiska tego pracownika, niczego nie potwierdzono ani nie 
zaprzeczono bo tego robić nie wolno. Zwrócił się także do radnego Cholewińskiego 
odnośnie złożonej przez niego propozycji na Wicemarszałka, stwierdził, że nie może 
się na to zgodzić, ma w tej sprawie opinię i jeśli będzie okazja to uzasadni dlaczego 
nie da się tego zrobić. Kończąc zaznaczył, że to co się dzieje to jest „odwracanie kota 
do góry ogonem” i powiedział to po to aby znalazło się w protokole z sesji. Poprosił 
radnych o odniesienie się i zagłosowanie w kwestii wniosku o odwołanie Zarządu, co 
pozwoli mu na dobrą, merytoryczna pracę na rzecz Województwa Podkarpackiego. 

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

Klub PiS zgłosił kandydaturę Władysława Turka 

Klub Prawicy Rzeczypospolitej zgłosił kandydaturę Janusza Magonia 

Klub SLD zgłosił kandydaturę Bronisława Tofila 

Klub PO zgłosił kandydaturę Macieja Lewickiego 

Klub PSL zgłosił kandydaturę Władysław Stępnia 

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. 

Powołanie składu komisji skrutacyjnej w zaproponowanym składzie odbyło się przez 
aklamację. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil przedstawił radnym 
zasady i tryb odwołania Zarządu 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. 

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 Zarząd Województwa Podkarpackiego nie został odwołany.  

Protokół niniejszy stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

Marszałek Władysław Ortyl podziękował w imieniu własnym i Zarządu za to 
głosowanie oraz za debatę, która była wielce pouczająca. Zadeklarował, że jego cztery 
punkty odczytane przez Przewodniczącą Teresę Kubas – Hul w dalszym ciągu zostają 
w mocy i będzie on pracował tak, aby nasze województwo i jego mieszkańcy mieli jak 
najwięcej pożytku ze wszystkich działań zarówno Zarządu jak i samorządu 
województwa. 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Nikt nie złożył zapytań i interpelacji. 

Zakończenie sesji. 

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

Sesja zakończyła się o godzinie 1915.  
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