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Protokół Nr XLIII/13 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 24 lutego 2014 r. 

 

XLIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 24 lutego 2014 
roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.00. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Wojciech Buczak 
otworzył obrady sesji. 
 
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 1 do protokołu.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

Przewodniczący Sejmiku poprosił radnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy  
tych, którzy oddali życie aby na Ukrainie zwyciężyła prawda, wolność i demokracja.  
 
Podkreślił, że w ostatnich tygodniach na Ukrainie miały miejsce dramatyczne 
wydarzenia, zginęło wiele osób, kilka tysięcy zostało ciężko rannych. Wyraził  
nadzieję iż nasi sąsiedzi wywalczyli skutecznie pełną wolność i poszanowanie zasad 
demokracji życząc im  aby na tej drodze doszli do pełnego sukcesu.  
 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce wpłynął  wniosek Zarządu o 
wprowadzenie do porządku obrad kilku projektów uchwał i m.in. projektu uchwały w 
sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji na Ukrainie. Poinformował, że 
temat został wniesiony w ostatniej chwili bo jak wiadomo wydarzenia na Ukrainie cały 
czas się zmieniają.  
Zaproponował aby projekt uchwały wprowadzić jako punkt 3) porządku obrad sesji. 
 
Ponadto ze strony Zarządu Województwa wpłynęły projekty uchwał w sprawie: 
 

 zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w 
Rzeszowie, 
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 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego 
akceptacji działań podejmowanych przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego zmierzających do wznowienia procesu przyjmowania przez 
Komisję Europejską wniosków o płatność okresową ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 

oraz informacja dotycząca stanu zaawansowania prac nad Programem 
Strategicznego Rozwoju Bieszczad i Programem Strategicznym „Błękitny San”.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że po  punkcie w sprawie podjęcia uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2014 ogłosi przerwę  celem odbycia 
posiedzenia Komisji Głównej, na którym Marszalek złoży dodatkowe wyjaśnienia 
odnośnie wprowadzanego do porządku obrad projektu uchwały.  

 

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego akceptacji działań 
podejmowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do 
wznowienia procesu przyjmowania przez Komisję Europejską wniosków o płatność 
okresową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013. Poinformował, że sprawa jest nagła bo wpłynęło 
pismo, w którym Komisja Europejska stanowczo żąda wycofania z poświadczeń 
certyfikacyjnych wniosku, który jest problemowym w procesie, który dotknął  
wdrażanie RPO w tym obszarze. Do piątku do godziny 16.00 trwały w tej sprawie 
wyjaśnienia i konsultacje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego  i krajową 
instytucją audytową. Akceptacja, o którą wnoszą do Sejmiku może oznaczać w 
konsekwencji, że kwota około 1,5 miliona może zostać wpisana w straty czyli budżet 
będzie musiał pokryć tę kwotę. W ocenie Zarządu Województwa i Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego doszli do tzw. ściany. Wypełniono wszystkie 
zalecane działania, przedstawiono uszczelnienie procedury ale nie zdecydowano się 
na wycofanie wniosku z poświadczeń.  W dniu 13 lutego przyszedł mail sugerujący 
wycofanie tego z datą 28 lutego br. Zarząd Województwa wyraził opinię, że jest to 
możliwe w momencie kiedy zgodzi się na to Sejmik bowiem Zarząd nie może 
podejmować zobowiązań, które rodziłyby skutki finansowe dla budżetu. Stąd też taki 
wniosek Zarządu.  

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń dotyczących zmian w porządku obrad 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowiska 
dotyczącego sytuacji na Ukrainie głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 2 
radnych wstrzymało się od głosu.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie radni głosowali 
jednomyślnie (30 głosami za).  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego akceptacji działań 
podejmowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do 
wznowienia procesu przyjmowania przez Komisję Europejską wniosków o płatność 
okresową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za).  

Za wprowadzeniem do porządku obrad informacji dotyczącej stanu zaawansowania 
prac nad Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad i Programem 
Strategicznym „Błękitny San” radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za).  

 

Po wprowadzeniu  zmiany porządek obrad XLIII  sesji   
przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XLII sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji na Ukrainie. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2014. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego dotyczącego akceptacji działań podejmowanych przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do wznowienia procesu 
przyjmowania przez Komisję Europejską wniosków o płatność okresową ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek 
udzielanych w roku budżetowym 2014. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej 
pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 
2014 w województwie podkarpackim. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: ”Wojewódzki Program 
Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Wiśniowa. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Wzdów. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Bachórz. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Rokietnica. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Niwiska. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Krzywcza. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Pysznica. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Oleszyce. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Jasło. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Wierzawice. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/865/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia 
maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej 
Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego  
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

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

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. 

26. Informacja dotycząca stanu zaawansowania prac nad Programem 
Strategicznego Rozwoju Bieszczad i Programem Strategicznym „Błękitny 
San”.  

27. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (stan na koniec 2013 roku). 

28. Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2011-2016 (za rok 2013). 
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29. Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
z realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 za okres od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

30. Informacja dotycząca stanu wdrażania działań realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” w Województwie 
Podkarpackim (stan na koniec 2013 roku). 

31. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      
od 10 stycznia 2014 r. do 6 lutego 2014 r. 

32. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLII sesji w dniu 27 
stycznia 2014 r. 

33. Interpelacje i zapytania radnych. 
34. Wnioski i oświadczenia radnych. 
35. Zamknięcie sesji. 

                         

Przyjęcie protokołu  XLII  sesji.  

Projekt protokołu XLII sesji został przesłany radnym w wersji elektronicznej. 
Radni nie wnieśli uwag do jego treści.  

Za przyjęciem protokołu radni głosowali jednomyślnie (29 głosami za). 

Protokół XLII sesji został przyjęty.  

 
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji na Ukrainie. 

Przewodniczący Sejmiku poprosił o rozdanie radnym stosownego projektu 
uchwały. Poinformował, że to przesłane radnym w poprzednim tygodniu nie jest 
aktualne bowiem w międzyczasie na Ukrainie miało miejsce wiele wydarzeń 
pozytywnych.  

Przewodniczący Sejmiku przedstawił radnym treść projektu uchwały.  

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że dynamika wydarzeń na Ukrainie skłania 
wszystkich do głębokiej refleksji. Podkreśli, ze jest wewnętrznie przekonany, że 
uda się przyjąć stanowisko w tak ważnej sprawie ponad podziałami politycznymi. 
Zwrócił uwagę, że deklaracje zawarte w stanowisku to zdecydowanie za mało ze 
strony samorządu. Samorząd posiada potężny budżet i reprezentuje 
województwo położone na wchodzie i posiadające liczne kontakty gospodarcze, 
towarzyskie i przyjacielskie. Zawarte są również umowy z tamtejszymi 
samorządami w wielu obwodach Ukrainy i odwoływanie się tylko i wyłącznie 
deklaratywne do tego co może zrobić rząd i organizacje poza nami to trochę za 
mało. Radny zwrócił się z pismem do Zarządu będącym stanowiskiem klubowym.  
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Zwrócił uwagę, że sytuacja polityczna i gospodarcza z jaką mamy do czynienia w 
ostatnim czasie u naszego dużego i ważnego partnera – Ukrainy skłania do 
głębokiej refleksji  ale jeszcze bardziej mobilizuje i zobowiązuje do konkretnych 
działań. Podkarpacie jest województwem granicznym. Za wschodnią granicą 
posiada przyjaciół, współpracowników, rodziny. Wielu podkarpackich 
przedsiębiorców ulokowało na Ukrainie swoje interesy. Podkarpackie organizacje 
pro obywatelskie maja największe zasługi na polu realizacji projektów 
pozarządowych z obywatelami Ukrainy. Klub Radnych PSL uważa, że 
wojewódzki szczebel samorządowy , zdecydowanie bardziej niż deklaratywnie i 
politycznie zająć się powinien konkretnymi sprawami. Stwierdził, że oczekuje 
niezwłocznej informacji Marszałka w temacie podjętych przez Zarząd 
Województwa działań mających na celu zabezpieczenie interesów Polaków , a 
przede wszystkim mieszkańców Podkarpacia w zaistniałej na Ukrainie sytuacji. 
Oczekują informacji czy podjęto wspólne działania z organizacjami skupiającymi 
przedsiębiorców, firmami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność 
społeczną, turystyczna i gospodarczą za wschodnią granica. Radny pytał czy 
uzyskano informację jakiego wsparcia oczekują oni na ten moment najbardziej 
oraz czy doszło do spotkania władz województwa z administracją rządową, 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz osobami i instytucjami, z którymi 
województwo posiada podpisane umowy o współpracy. Radny stwierdził, że 
działania opisane powyżej stanowią tylko fragment zakresu działań jaki może 
stać się udziałem Samorządu Województwa. Wyraził przekonanie, że w tej 
dramatycznej sytuacji, jaka ma miejsce na Ukrainie każda konkretna pomoc, 
szczególnie udzielana szybko i sprawnie jest nie do przecenienia.  

Stanowisko Klubu Radnych PSL w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z apelem aby dyskusję ograniczyć przede 
2wszystkim do tego jak okazać solidarną pomoc. Jeśli chodzi o propozycję 
kontaktów z władzami na Ukrainie to otrzymał przed chwilą informacje o 
wypowiedzi  doradcy Prezydenta RP na temat władz politycznych na Ukrainie i 
na chwile obecna nie podjąłby się w imieniu samorządowców dyskusji z 
władzami, które do tej pory były na Ukrainie. Jest to niepotrzebne. Najważniejsza 
jest pomoc okazana poszkodowanym i wsparcie, o którym mówił radny tj. 
kontakty biznesowe, przyjacielskie oraz pomoc polskich kapłanów. Wszystko to 
powinno zostać wykorzystane do skutecznej pomocy bez prowadzenia debaty i 
kampanii politycznej.  

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że nie ulega wątpliwości iż Sejmik 
powinien jednogłośnie przyjąć stanowisko bo sytuacja, która ma miejsce na 
Ukrainie jest dramatem. Radny stwierdził, że w różnych stanowiskach można 
apelować ale należy powiedzieć, że popieramy i jednocześnie sami 
przeznaczamy cos na ten cel. Radny poparł głos radnego Mariusza Kawy aby 
padła dzisiaj konkretna kwota, która zostanie przeznaczona na ten cel. 
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Poinformował również, że od czterech dni związek „Solidarność” powadzi akcję 
na rzecz pomocy na Ukrainie i nie z fleszami i kamerami lecz chodzi o konkretną 
pomoc konkretnym ludziom. Od wczoraj cztery osoby pod kierownictwem 
fachowca, który był na wielu misjach wojskowych i humanitarnych są w Kijowie i 
Lwowie, gdzie prowadzą rozeznanie odnośnie skali pomocy i do kogo ma ona 
trafić bo w tej chwili jest tak, że na obrzeżach majdanu odbywa się handel 
środkami, które napływają jako pomocowe. I należy mieć tego świadomość i 
docierać do konkretnych osób. Radny zwrócił się z apelem aby w taki sposób 
przeznaczyć środki. Strona rządowa zadbała o wiele kwestii ale dochodzi do 
różnych sytuacji jak chociażby przypadek z jednego ze szpitali z sąsiedniego 
województwa, gdzie trafił młody człowiek z urwaną prawą dłonią i miał właściwą 
opiekę lekarską  ale nie ma podstawowych środków higieny oraz odzieży bo 
przyjechał prosto z Majdanu. I o tym już nikt nie mówi. Mówi się o wysyłaniu 
darów, konwojów a nie na tym rzecz polega bo można wysłać pierwszy konwój, 
ale jak powiedziała pani Ochojska w mediach – dary te mogą się okazać 
śmieciami bo jeżeli nie będzie to odpowiednio oznakowane to nikt nie będzie 
wiedział jak tego użyć i ewentualnie może to zostać wyrzucone. W tym 
konkretnym przypadku zajęto się wspomnianym człowiekiem aby miał się w co 
ubrać bo jeszcze przez jakiś czas będzie przebywał w Polsce. Tak więc oprócz 
deklaracji, które są oczywiście ważne ze strony politycznej dobrze byłoby aby w 
dniu dzisiejszym padła deklaracja, że Zarząd na następnym posiedzeniu 
podejmie decyzję o wyasygnowaniu konkretnych środków, które trafią na 
Ukrainę. Istotna sprawą jest również kwestia czy zakupów dokonywać w Polsce 
czy na Ukrainie bo w tej chwili oni kupują we Lwowie potrzebne rzeczy za 10 000 
zł bez konwojów itd. Radny podkreślił wspaniały odruch serca rzeszowskiej 
„Polfy”, której Prezes od razy zadeklarował wsparcie. Wszystko to należy jedynie 
skoordynować aby nie wysłać transportu „śmieci” bo jeśli nie wiadomo będzie jak 
je użyć to szkoda na to pieniędzy. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że jeśli chodzi o formalną decyzję odnośnie 
ujęcia środków w budżecie na ten cel to procedury nie pozwalają na to aby 
uczynić to na dzisiejszej sesji. Marszałek Województwa wyjaśni angażowanie się 
Samorządu Województwa w tej sprawie. Samorząd udzielił wsparcia w postaci 
wymiernej pomocy materialnej. W stanowisku jest również deklaracja odnośnie 
udzielenia pomocy medycznej. Przewodniczący zwrócił się z prośbą aby w 
toczącej się dyskusji uwzględniać te kwestie. Apelował również aby zmierzać do 
przyjęcia uchwały.  

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał, że cztery tygodnie temu zaapelował 
jako Marszałek Województwa i Przewodniczący PSST zaapelował aby dokonać 
zbiórki potrzebnych na Ukrainie rzeczy tj. żywności, leków, ubrań, środków 
opatrunkowych. Została również złożona deklaracja, że trzy szpitale wojewódzkie 
gotowe są na przyjęcie Ukraińców, którzy wymagają pomocy i opieki lekarskiej. 
Należy powiedzieć bardzo wyraźnie i jednoznacznie, że są dwa aspekty pomocy 
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dla Ukraińców i z jednej strony może je wykonywać Wojewoda bo jest organem 
reprezentującym stronę rządową i jeśli problem dotyczył uchodźctwa to należy o 
tym pamiętać. Są również kwestie, które mogą być przypadkami jednostkowymi 
albo działaniem systemowym jeśli chodzi o pomoc i tutaj jest rola Samorządu 
Województwa raz samorządów gminnych i powiatowych i miejskich. Samorząd 
zadeklarował pomoc w przypadku konieczności dowiezienia poszkodowanych 
osób z granicy do szpitali, które zadeklarowały pomoc. Działanie to będzie 
odbywać się w ten sposób aby jednocześnie osoby, które mogą potrzebować 
pomocy medycznej od służby zdrowia nie ucierpiały. Szpital w Przemyślu po 
apelu sprzed czterech tygodni przyjął jednego z poszkodowanych, który leczony 
jest już około dwóch tygodni. Obecnie jest  już 6 osób i 5 z nich w naszych 
szpitalach a 1 w szpitalu miejskim. Jeśli będzie taka potrzeba to jest również 
deklaracja naszych lekarzy oraz lekarzy ukraińskich pracujących w naszych 
szpitalach, że wyjadą na Ukrainę lub będą pracować na miejscu przy swoich 
współbraciach. Ta deklaracja jest w porozumieniu z PCK oraz instytucja Lekarze 
bez Granic. Zarząd jest również w stałym roboczym kontakcie z konsulatem oraz 
ambasadą i osobiście dzwonił ambasador dziękując za wszystkie rzeczy, które 
dzieją się z poziomu Województwa Podkarpackiego i zadeklarował niezbędną 
pomoc konsularną w przypadku konieczności pomocy danym osobom. 
Samorząd ogłosił również zbiórkę darów w formule koleżeńskiej bo na taką o 
charakterze ogólnym musiała by być zgoda MSWiA a chodziło o szybką pomoc. 
Marszałek poinformował, że zaapelował również do innych samorządów i kilka z 
nich włączyło się do tej akcji i makrony, odzież, śpiwory, koce i środki 
opatrunkowe trafiły z darami w dniu 12 lutego br. do Lwowa. Skorzystano z 
pomocy konsulatu celem sprawnego i szybkiego przewiezienia przez granicę. 
Korzysta się również z pomocy parlamentarzystów, którzy dysponują 
paszportami dyplomatycznymi. Marszałek poinformował, że przyjęcie stanowiska 
będzie rekomendacją dla Zarządu aby podejmować dalsze możliwe działania. 
Przy udzielaniu pomocy były  kontakty z Caritas, samorządami, konsulatem, 
Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania – gdzie studiuje bardzo duża grupa 
Ukraińców i tam również została zorganizowana zbiórka. Samorząd dołączył do 
zbiórki organizowanej w Przemyślu przez Związek Ukraińców w Polsce. 
Dołączyła również do zbiórki „Solidarność” i łącznie 12 lutego br. trafiło do 
Lwowa a stamtąd bezpośrednio na Majdan. Zdarza się bowiem, ze jeśli takie 
kontenery idą drogą oficjalną to stoją one zaplombowane. Sprawa pomocy dla 
Ukrainy, wnioskami, rekomendacjami zajmuje się Kancelaria Zarządu pod 
przewodnictwem pani Katarzyny Sołek, która zna Ukrainę i ma tam kontakty i 
współpracuje z organizacjami i samorządami, które chcą pomagać partnerom z 
Ukrainy w obecnej sytuacji. Jeśli chodzi o dalsze działania to jest możliwe 
udzielenie pomocy poszkodowanym przez samorządowe z.o..z.-y, wsparcie 
finansowe dla policji i straży i innych służb oraz inspekcji poprzez dotacje na 
fundusz wsparcia, może się to nasilić jeśli będzie fala uchodźctwa. Jest również 
możliwa pomoc finansowa dla przygranicznych jednostek samorządowych, 
tranzyt osób poszkodowanych w różnych formułach. W ramach działań umów 
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partnerskich zawartych z regionami i miastami Ukrainy może być pomoc 
finansowa dla jednostek z tych terenów. Ponadto przyszłościowo mogą być 
również stypendia dla Ukraińców studiujących w naszym województwie.  
Marszałek wyraził opinię, że są dwa obszary tj. debata co zrobiono do tej pory i 
co jeszcze będzie czynione oraz przyjęcie stanowiska, które jest ważne dla 
Zarządu. Sytuacja jest tak dynamiczna, że opracowane przed dwoma tygodniami 
stanowisko Zarząd musiał aktualizować i wzmocnić w swojej wymowie.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że Marszałek pięknie opowiadał co Zarząd 
Województwa robi na rzecz Ukrainy lecz niestety w tej wypowiedzi nie padło ani 
jedno słowo co będzie czynione na rzecz Polaków tam mieszkających. Sytuacja 
na Ukrainie jest tak dynamiczna, że dzisiaj określanie się w sposób ogólny jest 
delikatne. Poinformowała, że wstrzymała się od głosowania nad wprowadzeniem 
tematu do porządku obrad sesji ze względu na to, że stanowisko które otrzymali 
radni było nieaktualne a nie było innego. Z godziny na godzinę na portalach 
internetowych pojawiają się coraz nowsze fakty i media donoszą, że na Majdanie 
został zlinczowany Kliczko, we Lwowie miał miejsce wiec antypolski i obojętnie 
czy jest to prawda czy też nie pojawia się to na portalach internetowych. W 
związku z powyższym pochyla się nad wszystkimi krzywdami i osobami, które 
ucierpiały na Ukrainie jako Anna Kowalska ale jednocześnie chciałaby aby 
przede wszystkim pokazać, że potrafimy zadbać o interesy Polaków 
mieszkających na Ukrainie, który obecnie jest prawdopodobnie najgorzej bo 
mogą odnieść najwięcej szykan z obu stron. Dobrze byłoby aby Kancelaria 
Sejmiku nawiązała współpracę z polskimi organizacjami na Ukrainie aby zadbać 
o mieszkających tam Polaków. Należy jednocześnie zatroszczyć się o tych, 
którzy prowadzą interesy na Ukrainie. Radna stwierdziła, że łatwo mówić o 
zabezpieczeniu środków ale skąd je wziąć. Stwierdziła, że jeżeli chcemy pomóc 
to nie będzie dla nikogo wielkim uszczerbkiem i taki składa wniosek aby radni 
podjęli dzisiaj decyzję, że oddają część  swojej diety na rzecz Polaków 
mieszkających na Ukrainie. 

Przewodniczący Sejmiku odnosząc się do wypowiedzi radnej stwierdził, że 
mogą to być jedynie indywidualne decyzje radnych. 

Radny Władysław Stępień stwierdził, że zgadza się z kierunkami 
przedstawionymi przez Marszałka dotyczącymi szczegółów ale brakuje mu 
działań strategicznych bo Marszałek jest gospodarzem województwa, które 
związane jest z Ukrainą poprzez różne umowy gospodarcze i społeczne. Są 
powiązania historyczne od wielu lat pozytywne i tragiczne i ważne byłoby aby 
Marszałek przedstawił Ministrowi Spraw Zagranicznych stanowisko 
Województwa Podkarpackiego w sprawie interesów Polaków na Ukrainie i 
zabezpieczenia interesów wszystkich, którzy współpracują z Ukrainą. Radny 
zwrócił się z pytaniem do Marszałka coś takiego miało miejsce i czy spotkał się z 
Honorowym Konsulem Gospodarczym, jednym z największym przedsiębiorców z 
Podkarpacia, który działa na Ukrainie w imieniu podkarpackich przedsiębiorców. 
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Pytał również czy Marszałek spotkał  się z przedstawicielami organizacji narodu 
ukraińskiego  z terenów, które są bezpośrednio związane z Polską i 
Podkarpaciem. Podkreślił, że są to dla niego ważniejsze pytania niż wszelkiego 
rodzaju apele i deklaracje. Stwierdził, że ubolewa nad tym co się dzieje i wyraża 
niepokój bo sytuacja jest dynamiczna i w dalszym ciągu groźna, tym bardziej , że 
wielu z tych którzy stali na czele ostatniego buntu na Ukrainie to ludzie, którzy 
najwięcej nakradli na Ukrainie, o czym się powszechnie mówi. Jest to 
dramatyczna sytuacja i on popiera stanowisko Sejmiku, które ma charakter 
ogólny i nic z niego nie wynika poza dobra wolą dlatego tymi pytaniami chciałby 
wzmocnić stanowisko Klubu Radnych PSL aby  Marszałek nawiązał te kontakty i 
poinformował radnych a za ich pośrednictwem społeczeństwo bo ludzie pytają co 
jest robione w sprawie Ukrainy bo się boją. Na jednym z wieców było przecież 
żądanie zwrotu Przemyśla i było to dyskutowane publicznie dlatego należy 
uporządkować sprawy i należy wiedzieć z jakimi organizacjami  współpracować a 
które z nich tęsknią za przeszłością. Należy zadbać o polskich przedsiębiorców 
dlatego spotkanie Marszałka z konsulem, przedsiębiorcami jest nakazem chwili i 
o to prosi. Wynika to również ze stanowiska PSL. Radny zwrócił się z propozycją 
korekty redakcyjnej  w projekcie stanowiska w akapicie trzecim, w którym jest:   

„Jednocześnie wierzymy, że Ukraińcom w sposób pokojowy z poszanowaniem 
reguł demokracji i dialogu, uda się…” . Prosił o zmianę na  

„Jednocześnie wierzymy, że Ukraińcom uda się w sposób pokojowy z 
poszanowaniem reguł demokracji”. 

 

Radny Zdzisław Nowakowski zgłosił poprawki redakcyjne do projektu 
stanowiska tj. w pierwszym akapicie zamiast „współdziałają z sobą” powinno być 
„współdziałają ze sobą” , w akapicie trzecim zamiast „Ukraińcom” powinno być 
„Narodowi Ukraińskiemu” oraz aby akapit trzeci brzmiał „ Sejmik Województwa 
Podkarpackiego apeluje do władz Rzeczpospolitej Polskiej aby wspólnie z 
krajami Unii Europejskiej podejmował działania na arenie międzynarodowej ….” 
bowiem apel do rządu aby energicznie podejmował działania jest trochę 
niegrzeczne.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że podejmując działania z Zarządem 
i apelując o pomoc do samorządów i innych instytucji naszego województwa miał 
na myśli  mieszkańców Ukrainy i w tej chwili nie rozróżniamy czy są to Polacy 
tam zamieszkujący czy Ukraińcy bo byłoby to źle przyjęte i tak nie powinno się 
czynić. Poinformował, że on absolutnie nie podejmie się działań aby kierować 
pomoc tylko i wyłącznie  dla Polaków. Należy to uwzględniać ale tutaj mówimy o 
mieszkańcach Ukrainy, którzy są w trudnej sytuacji. Jeśli chodzi o apel 
skierowany do radnych to w momencie kiedy on przed czterema tygodniami 
wystosował apel o zbiórkę to radni przychodzili i przynosili rzeczy ale nie chce o 
tym mówić bo pomoc powinna być cicha i skuteczna.  
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Jeśli chodzi o działania strategiczne to mając na uwadze pełną ocenę sytuacji i 
roli samorządu uważa, że zadania te spełnia tylko i wyłącznie rząd i nie może 
być żadnych relacji, które mówiłby iż samorząd wchodzi w korelacje z 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jest to domena Wojewody i rządu i trzeba 
pamiętać jakie jest miejsce samorządu w tym obszarze. Marszałek poinformował, 
że nie spotkał się z konsulem honorowym a wynika to z tego, że plany i działania 
się nie kończą, na razie chodzi o zwykła pomoc człowiekowi, społeczeństwu a 
potem może nastąpić kolejny etap tj. kwestie biznesowe. Urząd Marszałkowski 
cały czas jest w kontakcie z mniejszością ukraińską, która mieszka w Polsce, z 
młodzieżą, on również spotkał się w Warszawie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Ukraińców w Polsce, która dziękowała za pomoc i 
rozpowszechnia informację o niej i stamtąd też mogą być sygnały, kto potrzebuje 
pomocy. Jeśli chodzi o kontakty  z partnerskimi obwodami to administracja na 
Ukrainie od kilku tygodni ona nie funkcjonuje i potwierdzają to ostatnie 
doniesienia. Jeśli chodzi o poprawki zgłoszone przez radnych to są one zasadne.  

Radny Dariusz Sobieraj w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił poprawkę aby po 
słowach – „.. z demokratyczną Europą.” dopisać zdanie: „ Wyrażamy nadzieję, że 
będzie budowany nowy ład społeczny, z poszanowaniem praw Polaków 
zamieszkałych na Ukrainie”. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się do Marszałka z pytaniem czy powyższa 
propozycje mógłby uznać za autopoprawkę Zarządu.  

Marszałek wyraził zgodę na propozycję Przewodniczącego Sejmiku. 

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku zaproponował głosowanie 
projektu uchwały wraz z autopoprawkami. 

W związku z głosami radnych stanowisko niniejsze zostało przyjęte przez 
aklamację. 

Uchwała Nr XLIII/867/14 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2014. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisje Budżetu, Mienia i Finansów.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że musi z uznaniem wyrazić się o projekcie 
uchwały, który wyszedł z departamentu, który nadzoruje pan Marszałek Burek i 
cieszy go, że najprawdopodobniej zmienił on zdanie. Szkoda tylko, że uchwała 
nie ma odzwierciedlenia w zmianach w budżecie bo można byłoby na jednej sesji 
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załatwić tę sprawę. Rozumie jednak, że zmiana w budżecie, które  będzie 
finalizowała sprawę znajdzie się w porządku obrad  kolejnej sesji.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że konsekwencje wynikające z 
uchwały będą  na kolejnych sesjach Sejmiku. Przedstawił historie niniejszej 
kwestii informując, że Zarząd nie wnioskował o poparcie wcześniej mając na 
uwadze potencjalne straty 34 milionów złotych, które mógł podjąć budżet w 
wyniku ustawy zabierającej środki z „janosikowego”. Następnie kiedy na sesji 
budżetowej wiedziano już, że są te 34 miliony złotych to pojawiła się informacja, 
że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekaże środki na Muzeum, w 
związku z tym nie można było podejmować uchwały chcąc zobaczyć wyraźnie 
jaka kwota potrzebna jest ze strony samorządu . Następnie ukazała się 
informacja prasowa potwierdzona później przez pracowników ministerstwa, że 
jednak takich środków nie będzie ze strony rządu i w ślad za tym Zarząd 
Województwa podjął decyzję o przekazaniu kwoty 600 tysięcy złotych na rzecz 
Muzeum w Sanoku. Marszałek stwierdził, że sytuacja jest klarowna i 
konsekwentnie podejmowana. Poinformował, że dwukrotnie był w tej sprawie w 
Sanoku. Kontaktował się w tej sprawie z przedstawicielami władz, innych 
instytucji kultury i osobami będącymi ekspertami w dziedzinie  muzealnictwa w 
Województwie Podkarpackim.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że Marszałek po raz drugi podał informację, 
którą on już raz prostował bo Minister Kultury nigdy nie powiedział, że 
przeznaczy środki na Muzeum Historyczne. Było wystąpienie Starosty do 
Ministra z prośbą o rozważenie takiej pomocy natomiast nie było pozytywnego 
stanowiska Ministra Kultury w tej sprawie. Marszałek już raz o tym mówił i on 
poprawiał tę wypowiedź. Podkreślił również, że  żaden polityk PO nie 
wypowiedział słów, że Minister Kultury te środki da i chciałby aby Marszałek nie 
wprowadzał w tej kwestii w błąd. Radny podziękował  Zarządowi, że wprowadził 
projekt uchwały pod obrady Sejmiku  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że faktem, jest, że z Ministerstwa 
Kultury nie ma wsparcia na tak ważne Muzeum i wyraził nadzieję, że radni poprą 
przedmiotowy projekt uchwały.  

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – Lidia Błądek stwierdziła, że cieszy się, że 
radni opozycji a zwłaszcza PO wykazują takie zainteresowanie Muzeum ale ma 
pytanie czy wiadomo dlaczego tej dotacji nie ma bo takie informacje były w 
prasie. Władze Sanoka występowały do Ministra o udzielenie dotacji i dlaczego  
Minister Kultury odmówił i jakich użył argumentów. Pytała jakie argumenty 
zaważyły, że koalicja na szczeblu rządowym nie udzieliła pomocy a czyni to 
Samorząd Województwa.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro poinformował, że odpowiedź 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego była krótka tj. ,że nie jest to zadanie 
ministerstwa lecz samorządu terytorialnego tj. Starostwa Powiatowego i nie może 
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ono udzielić takiej pomocy. W związku z powyższym dalsze działania Zarządu 
Województwa wynikały m.in. z tego, żeby Muzeum to nie zostało bez pomocy. 
Stąd też wola Zarządu i dotacja dla Starostwa Powiatowego  z przeznaczeniem 
dla Muzeum. Wszystko to było konsekwencja nie przyznania wstępnie 34 
milionów złotych , później wystąpienia Starosty do Ministra Kultury, informacji 
prasowych, że są szanse na przyznanie miliona złotych przez ministra a efekt 
jest taki, że jest negatywne stanowisko ministerstwa a pozytywne stanowisko 
Zarządu Województwa i on wierzy, że Sejmik poprze projekt uchwały i pomoc 
Powiatowi Sanockiemu zostanie udzielona. 

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że treść odpowiedzi Ministra Kultury zna 
i Minister wskazał brak możliwości formalno – prawnych do przekazania środków 
natomiast wspiera on w sposób znaczący m.in. Muzeum Historyczne w Sanoku, 
MBL w Sanoku i już w tym roku przekazał dotację na budowę klimatyzacji w 
Galerii Beksińskiego. Ministerstwo poprzez swoje programy w znaczący sposób 
wspiera to Muzeum.  

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/868/14 została podjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Po zrealizowaniu powyższego punktu porządku obrad sesji Przewodniczący 
Sejmiku o godzinie 12.10  ogłosił ½ godziny przerwy celem odbycia  posiedzenia 
Komisji Głównej.  

Po przerwie wznowiono obrady.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego akceptacji działań podejmowanych przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do wznowienia 
procesu przyjmowania przez Komisję Europejską wniosków o płatność 
okresową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że trakcie przerwy miało miejsce 
posiedzenie Komisji Głównej z udziałem Wiceprzewodniczących Sejmiku i 
Przewodniczących Klubów Radnych w trakcie, którego Marszałek przedstawił 
szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Marszałek Władysław Ortyl przedstawił radnym uzasadnienie do projektu 
uchwały, która zmierza do kierunkowej akceptacji działań Zarządu prowadzonych 
w celu przywrócenia certyfikacji płatności w RPO. Zarząd od 27 maja prowadził 
wiele działań i spotkań w tym obszarze, miały miejsce merytoryczne wyjazdy do 
Brukseli wspierane osobą Europosła – Tomasza Poręby. Ponadto instytucja 
audytową wraz z instytucją wdrażającą czyli stosownym departamentem Urzędu 
tam się udała. 10 grudnia do Urzędu wpłynęło pismo mające charakter 
kluczowym, w którym KE domaga się aby wprowadzić działania na rzecz 
poprawy funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu i przestawiła 
miękko wniosek związany z koniecznością pomniejszenia kolejnych deklaracji 
wydatków o środki uprzednio zrefundowane w odniesieniu do problematycznego 
projektu. Wszystkie sugestie zostały wypełnione przez Urząd poza tym 
wycofaniem z poświadczenia. 13 i 20 lutego br. przyszły kolejne pisma 
zakreślające datę 28 luty na wycofanie, pomniejszenie najbliższej deklaracji 
wydatków o te kwoty wykonać. Wstępnie Zarząd to zadeklarował ale dlatego, że 
może to rodzić skutki finansowe w postaci obciążenia budżetu i nie wiadomo 
dzisiaj w jakiej formule i wielkości bo nikt jeszcze nie przeprowadzał takiej 
operacji w skali instytucji certyfikującej krajowej. W związku z powyższym Zarząd 
zwraca się z prośbą o akceptację swoich działań, co jednocześnie może się 
kiedyś przełożyć na uchwałę stwierdzającą iż dana kwota z budżetu 
województwa będzie musiała być pokryta. Marszałek poinformował, że firma jest 
w upadłości i Zarząd stara się o odzyskanie tych środków ale Samorząd 
występuje jako czwarta grupa do odzyskania środków w procesie upadłości. Brak 
przywrócenia certyfikacji skutkuje tym, że w najbliższym sprawozdaniu dla 
Parlamentu Europejskiego pojawi się instytucja zarządzająca dla Województwa 
Podkarpackiego jako ta, która nie ma certyfikowanych środków przez cały 2013 
rok. Najbliższe wskazanie w drodze losowania projektów, które byłyby 
przedmiotem audytu i kontroli z poziomu KE nie będzie mogło mieć miejsca, 
blokowane jest funkcjonowanie całego systemu kontrolnego audytowego w tej 
sprawie i jako instytucja zarządzająca z poziomu programu wojewódzkiego 
regionalnego nie będzie mógł być zachowany mechanizm elastyczności dający 
możliwość przesuwania środków pomiędzy osiami w zależności od oceny 
sytuacji. W dalszym ciągu jako województwo we wszelkich wykazach, 
sprawozdaniach widnieć będzie ze słupkiem 0 przy slajdzie z napisem 
certyfikacja, chociaż jako województwo w grupie czterech województw 
wykonaliśmy zasadę L+3 w RPO w kraju. Chcąc uniknąć dalszych negatywnych 
Zarząd wnosi prośbę o podjęcie uchwały. Poinformował ponadto, że w tej kwestii 
miało również miejsce spotkanie z Minister Elżbietą Bieńkowską oraz 
Komisarzem UE – panem Hahnem. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/869/14 została podjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek 
udzielanych w roku budżetowym 2014. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisje Budżetu, Mienia i Finansów.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XLIII/870/14 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/871/14 została podjęta jednogłośnie (27 głosami 
za) stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Gospodarki i Infrastruktury.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/872/14 została podjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej 
pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 
roku 2014 w województwie podkarpackim. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/873/14 została podjęta jednogłośnie (29 głosami 
za) stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro zgłosił w imieniu Zarządu 
wniosek o 20 minut przerwy zapraszając jednocześnie Zarząd i podmioty 
zainteresowane Wojewódzkim Programem Rozwoju Odnawialnych Źródeł 
Energii na spotkanie w sali nr 212.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że uwzględni niniejszy wniosek 
ponieważ na sali obrad są goście, którzy są bardzo zainteresowani niniejszą 
sprawą i jest potrzebna krótka dyskusja w gronie zainteresowanych osób i 
pomoże to uniknąć gorącej dyskusji na posiedzeniu sesji Sejmiku. 

Przewodniczący Sejmiku ogłosił przerwę do godziny 13.30. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że uzasadnienie o przerwę jest bardzo 
lakoniczne. Zwrócił się z pytaniem czy nie było konsultacji społecznych. Projekt 
uchwały został przedłożony i zaopiniowany przez komisje i wydaje się , że czas 
na konsultacje już był. Pytał dlaczego jest takie zachowanie w tej chwili i czy jest 
ono pod presją transparentów oraz tego co się działo przed sesją. Radny 
stwierdził, że nie rozumie wniosku. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że porządek obrad nie został zmieniony i 
punkt będzie realizowany i radni będą mieli możliwość zabierania głosu w 
dyskusji. Został złożony wniosek o ogłoszenie przerwy i przez szacunek 
zgromadzonych na sesji osób, które zainteresowane są niniejszym tematem 
warto wysłuchać ich opinii. Po przerwie będzie dyskusja i konkretne 
rozstrzygnięcia. 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że są osoby i instytucje zainteresowane 
niniejszym problemem i nigdy dość konsultacji i nie odbiera tej kwestii w ten 
sposób, jak przytoczył to radny Cholewiński tj., że ma to miejsce pod wpływem 
transparentów.  

 



17 
 

17 
 

W związku z kontrowersjami odnośnie poruszonej kwestii Przewodniczący 
Sejmiku poddał pod glosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy.  

Za wnioskiem głosowało 19 radnych, przeciw było 5 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się os głosu.  

W związku z powyższym wynikiem glosowania Przewodniczący Sejmiku ogłosił 
przerwę.  

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji kolejnego punktu w 
brzmieniu: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: ”Wojewódzki 
Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa 
Podkarpackiego”. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisję Gospodarki i Infrastruktury. 

Wicemarszałek Województwa – Lucjan Kuźniar poinformował, że od początku 
prac nad Programem uważał, że jest to niezwykle ważna kwestia. Ze względu na 
to, że Województwo Podkarpackie jest pokryte na swoim terenie bardzo 
szerokim zakresem różnych form ochrony to możliwości inwestycyjne 
województwa są mocno ograniczone. Energetyka odnawialna jest takim 
kierunkiem rozwoju gospodarczego, który może umożliwić rozwój województwa. 
Nie tylko te kwestie są najważniejsze. Ważne są również miejsca pracy oraz 
wykorzystanie dla energetyki odnawialnej lokalnych surowców odpadowych, co 
w konsekwencji może być również efektem ochrony środowiska. W związku z 
tym, że prace nad ustawą o energetyce odnawialnej nie zostały ukończone, 
Zarząd wyszedł naprzeciw i przygotował Wojewódzki Program Rozwoju 
Odnawialnych Źródeł Energii. Wicemarszałek poinformował, że szczegóły 
programu przedstawi osoba reprezentująca firmę, która go przygotowała. 
Program ma na celu łatwiejsze inwestowanie  i dostęp inwestorów do możliwości 
inwestycji w tych kierunkach oraz pokazanie, w jakich terenach możliwy jest dany 
rodzaj energetyki odnawialnej tj. wodnej, wiatrowej, słonecznej i związaną z 
używaniem biomasy. Program ten może umożliwić szeroki i równy dostęp 
inwestorów do możliwości inwestycyjnych. Na dzisiaj brak ustawy o 
odnawialnych źródła energii powoduje, że nie wszyscy jednakowo mogą 
korzystać  z inwestycji oraz dobrodziejstwa produkcji i chodzi o trudności w 
dostępie do sprzedaży i dostarczania biomasy do dużych elektrowni bo tylko 
niektórzy taka możliwość mieli. W Przewosku jest przykład, że Skarb Państwa 
zakupił elektrociepłownię za duże pieniądze i do dzisiaj jest ona nieużywana i 
stoi pusta. Tego typu program może umożliwić dostęp oraz współpracę rolników i 
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przedsiębiorców w realizacji energii odnawialnej. Harmonogram prac, miał 
miejsce przy opracowaniu programu to cztery etapy i tak: 

1)  prace do 30 listopada 2012 r. zakładał opracowanie założeń do dokumentu 
pn. ”Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla 
Województwa Podkarpackiego”, 

2) do 31 sierpnia 2013 r. obejmował sporządzenie projektu dokumentu pn. 
”Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla 
Województwa Podkarpackiego” i Prognozę oddziaływania na środowisko oraz 
poddanie konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami, 

3) do dnia 31 października 2013 r. obejmował przeprowadzenie procedury 
oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie szczegółowego 
odniesienia do uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji 
społecznych oraz do opinii właściwych organów opiniujących, 

4) do dnia 30 listopada 2013 r. polegał na opracowaniu ostatecznej wersji 
dokumentu wraz z pisemny podsumowaniem 

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca w dniu 29 listopada 2013 r. przekazał 
gotowy dokument w formie elektronicznej, jednak z uwagi na dodatkowe 
postulaty i sugestie końcowy odbiór dokumentu odbył się w dniu 12 grudnia 2013 
r. poprzez podpisanie protokołu odbioru przez upoważnione osoby. WPROZE w 
wersji projektowej został poddany konsultacjom z jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz partnerami społecznymi o gospodarczymi zgodnie z ustawa z 
dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dokument 
wymagał przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, w 
której niezbędne było uzyskanie opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz zapewnienie udziału 
społeczeństwa. W ramach tej procedury Program wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko otrzymał pozytywną opinię od WIS. RDOŚ w 
Rzeszowie dwukrotnie przedłożył pismo z prośbą o zweryfikowanie i 
uzupełnienie dokumentu. W ramach konsultacji odbyły się dwa spotkania tj. 1 i 
24 października 2013 r. , w trakcie których zaprezentowano projekt Programu 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Wszystkie uwagi, opinie i wnioski 
zostały rozpatrzone. Informacja o ich wykorzystaniu została zamieszczona w 
załączniku nr 2 do dokumentu. Łącznie wpłynęło 21 uwag do dokumentu, w tym 
8 po wskazanym terminie. 14 z nich dotyczyło sytuowania elektrowni wiatrowych 
w odległości 3 km od siedzib ludzkich, 4 dotyczyły sytuowania elektrowni 
wiatrowych w odległości 2 km od siedzib ludzkich, 3 dotyczyły kwestii 
technicznych dokumentu tj. poprawa nazw miejscowości, zapisów ustawy, 
korekta map, wygląd tabeli., 2 dotyczyły całkowitego wyłączenia z rozwoju z 
energetyki wiatrowej, 1 wniosek dotyczył włączenia obszaru powiatu jako 
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szczególnie korzystnego dla rozwoju energetyki wiatrowej, 1 wniosek dotyczył 
umieszczenia w dokumencie zbiornika retencyjnego na rzece Tanew, 1 dotyczył 
wprowadzenia rozdziału opisującego tzw. dobre praktyki, kolejny korelacji 
Programu z uchwalonym Programem Ochrony Powietrza, kolejny lokalizacji 
upraw dających nasiona dla ptaków w pobliżu wiatraków oraz kolejny 
uzupełnienia dokumentu o systemy kogeneracyjne. W terminie 30 dni od 
zakończenia konsultacji  tj. 29 listopada 2013 r. Zarząd przyjął sprawozdanie z 
wyników konsultacji zawierające ustosunkowanie się do uwag, opinii i wniosków 
zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Zostało ono 
zamieszczone na stronie internetowej. Ponadto w dniu 17 grudnia 2013 roku 
ponownie wystąpiono o opinię do WIS oraz RDOŚ do dokumentu, który 
uwzględnia wszystkie uwagi, opinie i wnioski. WPROZE dla Województwa 
Podkarpackiego nie ma rangi prawa miejscowego ale będzie dokumentem o 
istotnym znaczeniu dla rozwoju naszego regionu, który dysponuje znaczącym 
potencjałem dla alternatywnych źródeł energii. Program jest kompatybilny z 
zaktualizowaną strategią rozwoju województwa Podkarpackie 20120, będzie 
również stanowić podstawę do planowania form wsparcia w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w RPO na kolejny okres programowania oraz 
znajdzie odzwierciedlenie w zapisach panu zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Podkarpackiego. Kolejnym etapem dla Programu będzie wspólny 
projekt z Instytutem Technologicznym w Zurychu, który będzie miał na celu 
przygotowanie nakładek na mapy naszego województwa, które umożliwią odczyt 
różnych sytuacji w terenie. Wicemarszałek poinformował, że do końca trwały 
konsultacje i dzisiaj wpłynął wniosek od radnego Fryderyka Kapinosa w sprawie 
uściślenia odległości usytuowania farm wiatrowych.  

Odczytał radnym poprawkę do uchwały złożona w formie pisemnej do Zarządu o 
wprowadzenie jako autopoprawki  na sesji Sejmiku - stanowi ona załącznik nr 12 
do protokołu.  

Jednocześnie poinformował, że będzie to miało następującą formę: „ Energetyka 
wiatrowa będzie rozwijała się tylko w obszarach, na których występuje niski 
poziom ryzyka wystąpienia konfliktów społeczno – środowiskowych, w 
szczególności tam gdzie odległość turbin wiatrowych od zabudowy 
mieszkaniowej będzie nie mniejsza niż 2 km”. 

W związku z brakiem woli ze strony radnych wysłuchania prezentacji nie została   
ona przedstawiona. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że stanowisko odnośnie odnawianych źródeł 
energii zostało przedstawione przez Wicemarszałka Kuźniara i on chce jedynie 
dodać iż nie budzi sprzeciwu i kontrowersji rozwój odnawialnych źródeł energii w 
zakresie biomasy, fotowoltaniki i elektrowni wodnych. Sprawa elektrowni 
wiatrowych została gruntownie przeanalizowana z uwzględnieniem interesów 
mieszkańców i opinii środowisk zajmujących się tą problematyką. Klub Radnych 
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Prawa i Sprawiedliwości poprzez radnego Kapinosa przedstawił stanowisko, 
które zostało zaprezentowane przez Wicemarszałka Kuźniara. Istota sprawy 
sprowadza się do tego, że Klub Radnych PiS wybiera opcję, w której 2 km to 
najmniejsza odległość od siedlisk ludzkich tj. tam gdzie są zabudowania i 
przebywają ludzie oraz zwierzęta gospodarskie, która może dopuszczać budowę 
turbin wiatrowych. Stwierdził, że myśli iż dzisiaj Sejmik będzie w stanie przyjąć 
projekt i dać przekaz do samorządów powiatowych i gminnych, że w tym duchu 
powinny być rozwijane odnawialne źródła energii w Województwie 
Podkarpackim.  

Radny Władysław Stępień zwrócił się z pytaniem do Wicemarszałka Kuźniara 
czy Program współgra z przygotowywanym planem zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Podkarpackiego i programami poszczególnych 
powiatów.  

Radny Jan Tarapata poinformował, że dokładnie przeanalizował program. Prosił 
aby nie traktować jego wypowiedzi jako działanie polityczne lecz jako 
zdroworozsądkowe. Istota sprowadza się do tego, że nie będzie można nigdzie 
inwestować i tworzyć farm wiatrowych. Na stronie 26. Dokumentu opracowania 
pokazano gdzie można lokalizować i jeśli tam jest wskazanie 0,6% to oznacza 
praktycznie - nigdzie.  Stwierdził, że sami sobie zaprzeczamy w pewnych 
działaniach bo jeśli mamy tworzyć program dający możliwości rozwoju różnych 
form energii to powinno to być czynione w sposób rozsądny i tak skierowane aby 
można było korzystać z różnych form energii. Dzisiaj kompletnie wycina się 
elektrownie wiatrowe z możliwości budowy w naszym województwie. Jeżeli 
będzie to zapisane powyżej 2 km i będą również uwarunkowania dotyczące 
zwierząt hodowlanych itp. oraz z dostępem do sieci przesyłowych to wyeliminuje 
się wszystko. Mówi się ogólnie o farmach wiatrowych nie określając konkretnie 
ich mocy i jest to błąd i nie jest to podejście rozsądne aby rozwiązać problem 
lecz aby zablokować. Zwrócił się z prośbą o wytłumaczenie od osób, które 
sporządzały operat jak to wygląda bo w tym wariancie to zero możliwości jeśli 
chodzi o lokalizacje. Gospodarstwa przydomowe, małe firmy potrzebują 
odnawialnych źródeł energii. Radny stwierdził, że sprowadza się to do tego, że 
lepiej aby powstała energetyka jądrowa niż bezpieczne źródła energetyczne, 
które będą konkurować z dużymi monopolami energetycznymi aby w przyszłości 
mogło następować obniżenie ceny czy konkurencja cen energii. Nawet na 
spotkaniu wytknięto błąd, że nastąpiło pójście za daleko i rezygnuje się z tego 
aby w przyszłości taka energia mogła się rozwijać.  Mówi się, że jest to potrzebne 
do strategii ale jest to również jakiś znak i sygnał do wstrzymywania pewnych 
rzeczy przy uchwalaniu lokalnych planów  zagospodarowania przestrzennego. 
Radny stwierdził, że sprawa ta powinna zostać rozsądnie przemyślana bo na 
dzisiaj możliwości inwestycyjne dotyczące wiatraków są na poziomie zerowym 
według tego zapisu. 
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Wiceprzewodnicząca Sejmiku – Lidia Błądek stwierdziła, że powinno być zero 
dla farm wiatrowych. Inną kwestią jest korzystanie z małych wiatraków np. do 
oświetlenia ulicy, w małych przydomowych gospodarstwach a inną sprawą są 
farmy wiatrowe.  Są to technologie XIX wieku, wielkie farmy wiatrowe w różnych 
krajach Europy Zachodniej są rozbierane  i dlaczego mamy być dla nich złomem, 
tak jak niegdyś złomem dla sprowadzanych starych samochodów. Radna 
poinformowała, że była zwolennikiem aby w ogóle to wykreślić bo farmy wiatrowe 
mają szkodliwy wpływ na zdrowie i otaczające środowisko. Należy oświetlać ulice 
i małe wiatraki mogą być wykorzystane. Posiada wiele artykułów jak szkodliwy 
jest wpływa na życie ludzi. W Niemczech w ciągu najbliższych lata maj…ą być 
zlikwidowane elektrownie jądrowe. Należy powiedzieć nie elektrowniom 
jądrowym i farmom wiatrowym. Dzisiaj wykorzystuje się energię z trzech źródeł tj. 
z powietrza, ziemi i słońca i jeśli na Syberii potrafią wykorzystywać energię z tych 
źródeł to dlaczego my nie potrafimy skoro mamy przyjaźniejszy klimat. W tym 
kierunku należy iść tak jak czyni to nowoczesny świat. Jeśli coś się buduje to 
należy robić to tak jak mówił Cesarz Hadrian – tak jakby miało się żyć 1000 lat. 
Należy myśleć o przyszłych pokoleniach i szacunku wobec przyrody bo jeśli 
człowiek żyje w zgodzie z naturą to jest to zdrowsze. Ingerować można tyle na ile 
jest to konieczne dal zdrowia i życia. Radna jeszcze raz podkreśliła, że uważa iż 
farmy wiatrowe w ogóle powinny być wykreślone lecz skoro zostało to 
dopuszczone w ograniczonym zakresie to będzie się temu na bieżąco 
przyglądać, gminy będą miały również wiele w tej kwestii do powiedzenie bo to 
one będą wydawać decyzje o warunkach zabudowy i w ten sposób będzie się 
rozpoczynał cały proces administracyjny w tym zakresie. Należy postawić na 
kierunek zgodny z najnowocześniejszymi technologiami na świecie.  

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar odpowiedział na pytanie radnego Stępnia 
informując go, że w tej chwili został przyjęty projekt planu zagospodarowania  
przestrzennego Województwa Podkarpackiego i będzie poddany konsultacjom 
społecznym. Do tego planu po przyjęciu uchwały będzie włączony  WPROZE i 
będzie on z nim  kompatybilny. Jeśli chodzi o pytanie radnego Tarapaty to 
odległość powyżej 2 km dotyczy tych inwestycji, które zaliczają się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc tych 
powyżej  30 m wysokości. Do 30 m wysokości obowiązuje inna ustawa i nie 
można tutaj nic zmienić. Przyjęcie dzisiaj tej odległości będzie oznaczało, że 
projekty inwestycji w zakresie farm wiatrowych złożone do RPO nie będą mogły 
być dofinansowane a oznacza to, że nie ma tutaj zakazu ostatecznego jeśli 
lokalna społeczność chce mieć takie inwestycje na swoim terenie. . 

Następnie wobec braku sprzeciwu ze strony radnych Przewodniczący Sejmiku 
udzielił głosu panu  Marianowi Daszykowi, który poinformował, że od 5 lat 
zajmuje się niniejszym problem. Podziękował on za wparcie i pomoc okazane 
przez radnych Dariusza Sobieraja oraz Fryderyka Kapinosa. Poinformował, że w 
trakcie spotkania pewne sprawy zostały ustalone i uściślone i chce wierzyć , że 
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to będzie obowiązujące. Stwierdził, że omawiany dokument jest niezwykle ważny 
i ma rangę strategiczną, ułatwi proces inwestycyjny, skróci procedury związane 
ze staraniem się o uzyskanie zbędnych pozwoleń. Zwrócił uwagę, że o taka 
debatę proszono wcześniej przed przyjęciem dokumentu dzisiaj lecz niestety nie 
dowidzieli się o wyłożeniu dokumentu do debaty publicznej. Później również 
prosili o debatę na forum Sejmiku lecz niestety  do niej nie doszło  i dlatego 
dzisiaj są z transparentami. Dialog i rozmowa jest koniecznością. Podkreślił, że 
pójdą na to gigantyczne środki, które mogą niszczyć i degradować region lub 
służyć mieszkańcom. Zależy od podejścia do tego tematu. Energetyka wiatrowa 
w dotychczasowym wydaniu niszy i degraduje nasz region. Wartość gruntów i 
nieruchomości spada tam, gdzie powstają elektrownie. Często inwestycje te 
przygotowywane są „na kolanie”. Poinformował, że pierwszy główny postulat, z 
którym występowali był taki  aby elektrownie wiatrowe odsunąć o 3 km od 
zabudowań. Cieszą się również z 2 km bo to olbrzymi sukces w porównaniu do  
lokalizacji 80 m od domów. Drugi postulat to skierowanie wszelkich środków 
będących w dyspozycji województwa na mikroenergetykę, energetykę 
fotowoltaiczną czy przydomowe wiatraki. I tutaj jest sens aby dofinansować w jak 
największym procencie mikroenergetykę bo na razie zarabiają na tym wielkie 
korporacje finansowe. Wiadomo, że energetyka odnawialna to projekt polityczny 
a nie ekonomiczny i mieszkańcy województwa zapłacą za to w rachunkach za 
prąd. Jeśli musimy to zrobić i są wymogi wobec, których musimy się wywiązać w 
stosunku do UE to należy uczynić wszystko  aby zarabiali na tym mieszkańcy 
województwa. Jest taka możliwość poprzez powszechny rozwój mikroenergetyki i 
o tym decyduje się tutaj. Prosił aby w iść w tym kierunku, stwierdził, że byłby 
zadowolony gdyby dokumentu nie uchwalano dzisiaj, bo chciałby zobaczyć go w 
nowej wersji. Poinformował, że działają jako organizacja ogólnopolska i udało się 
im zmienić świadomość w tej kwestii. Prosił jeśli byłaby taka możliwość o 
przyjęcie uchwały na kolejnej sesji Sejmiku. 

 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że punkt znajduje się w porządku obrad i radni 
w głosowaniu zdecydują o jego przyjęciu lub też nie. Poza tym dokument można 
jeszcze będzie można nowelizować w przyszłości.  

 

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że pan Marian Daszyk powiedział coś co nie jest 
prawdą tj., że ceny gruntów w województwie w okolicach farm wiatrowych 
spadają jest wręcz przeciwnie. 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami zgłoszonymi 
przez Wicemarszałka Kuźniara.  
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Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 7 radnych było przeciw, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XLIII/874/14 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Sejmiku podziękował przedstawicielom firmy, która zajmowała 
się opracowaniem programu.   

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Wiśniowa. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/875/14 została podjęta jednogłośnie (23 głosami 
za) stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Wzdów. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/876/14 została podjęta jednogłośnie (20 głosami 
za) stanowi załącznik nr  15 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Bachórz. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/877/14 została podjęta jednogłośnie (22 głosami 
za) stanowi załącznik nr  16 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Rokietnica. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/878/14 została podjęta jednogłośnie (22 głosami 
za) stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Niwiska. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/879/14 została podjęta jednogłośnie (23 głosami 
za) stanowi załącznik nr  18 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Krzywcza. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/880/14 została podjęta jednogłośnie (23 głosami 
za) stanowi załącznik nr  19 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Pysznica. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/881/14 została podjęta jednogłośnie (24 głosami 
za) stanowi załącznik nr  20 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Oleszyce. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/882/14 została podjęta jednogłośnie (23 głosami 
za) stanowi załącznik nr  21 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Jasło. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/883/14 została podjęta jednogłośnie (22 głosami 
za) stanowi załącznik nr 22  do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Wierzawice. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/884/14 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) stanowi załącznik nr  23 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

Przewodniczący komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 
zgłosił kandydaturę Kazimierza Smolaka do składu Rady. 

Radny Stanisław Bajda zgłosił kandydatury Romana Jakima i Sławomira 
Spaczyńskiego. 

Zgody na kandydowanie stanowią odpowiednio załączniki nr 24, nr 25 i nr 26 do 
niniejszego protokołu. 

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro wyjaśnił, że w sumie Rada 
niniejsza składa się 5 członków i trzech z nich wskazuje Sejmik. 

 

W związku z brakiem innych zgłoszeń do składu Rady Społecznej przy WOMP w 
Rzeszowie Przewodniczący Sejmiku poddał pod glosowanie wybór trzech 
zgłoszonych kandydatów do składu Rady. 

Radni jednogłośnie przyjęli wskazane kandydatury (23 głosami za) 

Uchwała Nr XLIII/885/14 stanowi załącznik nr  27 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/865/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia 
maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki 
długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Rzeszowie. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisję Budżetu, 
Mienia i Finansów.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/886/14 została podjęta jednogłośnie (27 głosami 
za) stanowi załącznik nr  28 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego  
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/887/14 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) stanowi załącznik nr  29 do niniejszego protokołu.  

 

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

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu, Mienia i Finansów.  

Skarbnik Województwa Podkarpackiego – Janina Jastrząb wyjaśniła, że 
zmiany w budżecie dotyczą głównie wydatków i polegają na przeniesieniu dużej 
kwoty w ramach dotacji celowej i są to dotacje na współfinansowanie krajowe 
RPO i PO KL – kwota ponad 2 miliony złotych, ustalenia wydatków na kwotę 
35 694 zł na zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku z tym, że 
zwroty te zostały dokonane w 2013 roku i na tą kwotę następuje uruchomienie 
wolnych środków, które podlegają rozliczeniu więc musi być zmiana. Ponadto 
jest nowy wydatek w kwocie 7 milionów złotych i dotyczy ustalenia wydatków w 
PZDW na realizację nowego zadania tj. budowy wschodniej obwodnicy miasta 
Brzozowa. Wprowadzenie tej kwoty skutkuje na WPF bo jest zadanie to 
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wprowadzone jest jako nowe o wartości kosztorysowej 70 milionów złotych. 
Kwota 7 milionów złotych w budżecie dotyczy roku 2014. Zadanie to planowane 
jest do realizacji ze środków własnych z powodu braku podstaw do finansowania 
ze środków Unii Europejskiej. W przypadku zakwalifikowania zadania będzie 
możliwość odzyskania części środków współfinansowanych z Unii. Jeśli chodzi o 
tę kwotę 7 milionów złotych to planowane jest zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego. Przeniesienie w ramach zadań planowanych w budżecie 
dotyczy Urzędu Marszałkowskiego, zakupów inwestycyjnych oraz ustalenie 
nowego zadania w zakresie promocji województwa tj. projekt – Międzynarodowa 
lekcja historii w 100. rocznicę Wielkiej Wojny. Kwota 45 tysięcy złotych dotyczy 
przeniesienia w ramach działu 900 – ustalenie planu wydatków na stworzenie i 
utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie 
zanieczyszczenia powietrza.  

Radny Sławomir Miklicz zwrócił się z pytaniem czy te środki, które zwiększają 
wydatki są środkami wolnymi z roku 2013.  

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że tylko kwota 35 tysięcy złotych to wolne 
środki uruchomione w związku z tym, że zostały zwrócone przez beneficjentów 
natomiast na kwotę 7 milionów złotych na obwodową Brzozowa planowane jest 
zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Poinformowała, że zmian w budżecie 
wynikających z rozdysponowania wolnych środków nie ma.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/888/14 została podjęta jednogłośnie (27 głosami 
za) stanowi załącznik nr  30 do niniejszego protokołu.  

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisję Gospodarki i Infrastruktury. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLIII/889/14 została podjęta jednogłośnie (24 głosami 
za) stanowi załącznik nr  31 do niniejszego protokołu.  
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Informacja dotycząca stanu zaawansowania prac nad Programem 
Strategicznego Rozwoju Bieszczad i Programem Strategicznym „Błękitny 
San”.  

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr  32 do niniejszego protokołu.  

Radny Janusz Ciółkowski poinformował, że nadal oczekuje na debatę na temat 
Bieszczad i ma nadzieję iż odbędzie się ona do końca kadencji. Stwierdził, że 
truizmem jest mówienie iż Bieszczady są ważnym widocznym znakiem, dzięki 
któremu Województwo Podkarpackie jest rozpoznawalne. Dlatego też duża waga 
tego dokumentu oraz istotnych zaniedbań, które dotyczyły tego subregionu. 
Bieszczady w języku medycznym można byłoby określić jako przypadek trudny 
bo jest to obszar o unikalnych własnościach przyrodniczych i krajobrazowych 
jednocześnie stanowiący luźny związek 9 gmin, leżący na terenie 3 powiatów – 
brak więc wspólnego ośrodka decyzyjnego. Dlatego też wydaje się, że Samorząd 
Województwa podejmując inicjatywę może i powinien pełnić rolę integrującą ze 
współpracy z powiatami. Gminy bieszczadzkie są również charakterystyczne bo 
mają duży obszar i małą gęstość zaludnienia i zwykle przegrywały w konkursach 
o środki unijne. Klasyczny przykład z poprzedniego okresu to dwie gminy, które 
w ogóle nie zrealizowały żadnego projektu unijnego. Na posiedzeniu Komisji 
Rozwoju Regionalnego niniejszy dokument był bardzo szczegółowo analizowany 
i padło znamienne zdanie jednego z dyrektorów departamentu, że  Program jest 
ale trzeba szukać źródeł finansowania. Co więcej należy znaleźć sposoby aby te 
biedne gminy zaabsorbowały środki, które ewentualnie na Program 
przeznaczone. Radny stwierdził, że Program jest bardzo dobry, znakomicie 
ułożony diagnostycznie, posiada praktyczne wnioski. Oczywiście nie rozwiązuje 
wszystkich problemów Bieszczadów ale skupia się na trzech osiach tj. 
Bieszczadzkim systemie gospodarki wodno – ściekowej, modernizacji 
infrastruktury komunikacyjnej i wspólnym planie gospodarki przestrzennej dla 
całych Bieszczadów, co jest bardzo ważne. Radny przedstawił powyższe 
problemy osiowe w świetle programów indykatywnych zgłoszonych do Kontraktu 
Wojewódzkiego na szczeblu krajowym. Jeśli chodzi o gospodarkę wodno – 
ściekową to wygląda to nieźle – zgłoszony projekt trzech gmin został poszerzony 
do projektu obejmującego Zalew Soliński San do ujścia Osławy, więc znalazło 
się tutaj 9 gmin. Gorzej wygląda sytuacja w zakresie dróg bo w projektach nie 
znalazły się 3 drogi wojewódzkie z terenu Bieszczadów, nie została zgłoszona 
droga krajowa 84 z Sanoka do Ustrzyk i Granicy Państwa. W dalszym ciągu 
opóźnia się realizacja inwestycji drogi Tylawa – Ustrzyki Dolne, w projekcie jest 
tylko budowa mostu w Cisnej. Duże nakłady poszły na drogę Zagórz – 
Komańcza i dobrze byłoby stworzyć alternatywny dojazd do Bieszczadów 
poprzez odcinek drogi pomiędzy Komańczą a Cisną. W projektach 
indykatywnych nie znalazła się budowa Centrum Uzdrowiskowego w Polańczyku 
aby mógł on zaistnieć jako pełnowartościowe sanatorium. Radny kończąc swoje 
wystąpienie stwierdził, że są to jego podsumowania i uwagi a sam dokument jest 
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znakomity oraz przytoczył pytanie autora strategii znajdujące się na końcu 
opracowania tj. - czy realizacja programu strategii rozwoju Bieszczadów będzie 
wspierana priorytetem RPO i odpowiada – jeśli tak się nie stanie – strategia 
stanie się kolejnym dokumentem, który pokryje się kurzem na półkach różnych 
urzędów różnego szczebla a jej wartość można będzie rozpatrywać w 
kategoriach czysto naukowych i niestety teoretycznych.  

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar dokonał prezentacji projektu Programu 
Strategicznego Rozwoju Bieszczad i Programu Strategicznego „Błękitny San”. 

Prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Marszałek Władysław Ortyl dokonał prezentacji przedsięwzięć priorytetowych 
wynikających z dwóch programów. Stwierdził, że należy mieć świadomość, że 
programy te są elementem równoważącym rozwój wewnętrzny Województwa 
Podkarpackiego i jest to radość na etapie dokumentu planistycznego a będzie 
ona większa jeśli w ślad za dokumentami pójdą przedsięwzięcia – projekty 
strategiczne. Przypomniał, że w 2000 roku był program PHARE 2000 i projekt 
związany z ochroną środowiska, który nazywał się – Eutrofizacja zbiornika 
Solińskiego  i w minimalnym stopniu przegrał z projektem środowiskowym wokół 
Dolny Wisłoka. Minimalna przegrana projektu w 2000 roku spowodowała, że nie 
był on realizowany. Marszałek poinformował, że w ubiegłym roku w trakcie 
spotkań na terenie Bieszczadów Wójt Gminy Solina zwrócił się z propozycją 
zrealizowania projektu, który zapewniłby ochronę środowiskową zbiornika Solina 
i wywołało to jego zdziwienie iż projekt z 2000 roku nie został jeszcze wdrożony i 
jednocześnie uświadomiło mu to, że ta przestrzeń czasowa nie dała nikomu 
sygnału do tego aby tak potrzebny projekt zrealizować. Ucieszył się, że jest 
program „Błękitny San” oraz rozwój Bieszczad i to jest to , co może ten projekt 
zrealizować. Poinformował, że uważał, że te dwie strategie będą martwe jeśli nie 
pójdzie za tym podejście projektowe. Błękitny San – kompleksowa regulacja 
gospodarki wodno – ściekowej stała się faktem i taki projekt do Kontraktu 
Terytorialnego został zgłoszony. 

Następnie Marszałek omówił wskazane przedsięwzięcia oraz harmonogram 
planowanego przebieg prac nad listą przedsięwzięć priorytetowych. 

Prezentacja przedstawiona przez Marszałka stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 

Poinformował również, że obydwa programy będą miały odzwierciedlenie w 
podkarpackim planie zagospodarowania przestrzennego bo dorobek ekspercki i 
wszystkie definicje oraz zdefiniowania obszarów zostaną do niego przeniesione. 
Podkreślił, że rozpoczęta została ważna praca w kierunku równoważenia rozwoju 
wewnętrznego. 
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Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że ma wrażenie iż nastąpiło jakieś 
nieporozumienie bowiem w programie sesji jest informacja na temat  prac, a na 
ostatniej sesji Marszałek w obecności pracowników Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego zapowiedział, że dzisiaj odbędzie się debata z udziałem wójtów 
gmin bieszczadzkich, z kolei przed sesją dzwoniło do niego dwóch wójtów z 
pytaniami czy coś będzie na sesji i on udzielił im odpowiedzi iż w porządku obrad 
jest informacja, z której można się dowiedzieć, że jest projekt a pełny dokument 
zostanie przyjęty na przełomie II i III kwartału br. Niektórzy członkowie Zarządu 
wcześniej mówili również, że taki dokument jest już przyjęty, inni byli zdziwieni, 
że jeszcze nie jest przyjęty. Radny poinformował, że zgadza się w pełni z radnym 
Ciółkowskim bowiem potrzebna jest debata nad gotowym programem a nie 
projektem z zainteresowanymi stronami i warto na ten temat rozmawiać bowiem 
jest to istotna część naszego województwa, która musi znaleźć odzwierciedlenie 
w RPO a ciężko będzie wpisać niektóre zadania w programy krajowe. Stwierdził, 
że ma nadzieję iż debata będzie miała właściwy charakter aby radni nie byli tylko 
świadkami odczytu slajdów, jak to miało miejsce w czasie pierwszej prezentacji. 
Radni oczekują pozyskania szerszej wiedzy. Radny zwrócił się do Marszałka, że 
rozumie iż deklaracja o odbyciu debaty oznacza iż odbędzie się ona z 
zainteresowanymi stronami. Być może będzie to bliżej czasu kiedy więcej będzie 
można powiedzieć na temat RPO i być może będą wstępne założenia do co do 
tworzenia list indykatywnych i będzie to miało merytoryczne odzwierciedlenie w 
informacjach, które oczekiwane są w południowej części województwa. Radny 
jeszcze raz zwrócił się o przygotowanie debaty, na która należy zaprosić 
samorządy bo one powinny w pierwszej kolejności w niej uczestniczyć. Radny 
zwrócił uwagę, że Wicemarszałek Kuźniar powiedział, że dokument jest do 
nabycia w Departamencie Rozwoju Regionalnego, pytał czy można to uczynić bo 
tak zrozumiał tę wypowiedź.  

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar wyjaśnił, że dokument jest udostępniony w 
Departamencie Rozwoju Regionalnego, bo trudno aby radni za własne pieniądze 
kupowali materiały im potrzebne. Stwierdził, że występuje ciągle 
nieporozumienie, które wynika chyba z niezrozumienia bo od ostatnich dwu sesji 
docierają informacje o braku  wiedzy na temat programu rozwoju Bieszczad. 
Stwierdził, że debata w tej kwestii nie jest potrzebna a jeśli radny chce to czynić 
to może robić to teraz,  program został uzgodniony z samorządami. Wójtowie 
wyrazili  akceptację co do formy programu . Osoba przygotowująca Program 
przeprowadzała na bieżąco konsultacje i po zgodzie samorządów został 
przygotowany program.  Podlega on ocenie strategicznej przez Podkarpackie 
Biuro Planowania Przestrzennego a potem przyjęcie przez Zarząd. Będzie 
jeszcze czas na rozmowy i dyskusje w jaki sposób finansować natomiast debata 
nie ma sensu bo dokument jest  zaakceptowany przez zainteresowane strony. 
Jeśli radny chciałby wnieść jeszcze jakieś uzupełnienia to może to uczynić w 
późniejszym etapie.   
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Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że debatę zapowiedział Marszałek Ortyl na 
ostatniej sesji i wcześniej rozmawiano o materiałach, bo niektórzy członkowie 
Zarządu powoływali się na dokument, którego nie było, stad tez była prośba aby 
trafił on do radnych. Radni go otrzymali i była zapowiedź szerszej debaty z 
udziałem samorządów. Natomiast  materiał, który radni otrzymali to informacja na 
temat przebiegu prac, a członkowie Zarządu szerzej przedstawili to poprzez 
prezentacje. Radny stwierdził, że jego argumentacja nie wynika z niezrozumienia 
lecz ogłoszonych zapowiedzi. 

Marszałek Władysław Ortyl wyjaśnił, że przed poprzednią sesją miało 
posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, która pochylała się nad Programem. 
Nie ma problemu aby takie materiały trafiały również do wszystkich radnych. 
Jednocześnie debata, dyskusja i konsultacje programów trwały i jeszcze są 
możliwe . Nie ma ściśle określonej granicy, która wyznaczała by ramy debaty. 
Dzisiaj jest informacja ale z pytań odnośnie procedury, zawartości Programu, 
jego przyszłości  z wynika, że Sejmik jest w formule debaty. Marszałek 
poinformował, że rzeczywiście na bieżąco są spotykania się z samorządami a 
główny ciężar przeniesiony jest z programów strategicznych na prace projektowe 
i naprawdę trzeba było odbyć kilka spotkań i dyskusji aby doprowadzić do 
konsensu bowiem były niespójne punktowe projekty, które poprzez ciężką pracę 
zostały doprowadzone do wersji zaprezentowanej radnym. W tej chwili główny 
nacisk został położony na podejście projektowe  a czasu nie było wiele. 

 

Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (stan na koniec 2013 roku). 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr  35 do niniejszego protokołu.  

 

Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2011-2016 (za rok 2013). 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr  36 do niniejszego protokołu.  

 

Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich  
z realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 za okres od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr  37  do niniejszego protokołu.  
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Informacja dotycząca stanu wdrażania działań realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” w Województwie 
Podkarpackim (stan na koniec 2013 roku). 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr  38 do niniejszego protokołu.  

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      
od 10 stycznia 2014 r. do 6 lutego 2014 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr  39 do niniejszego protokołu.  

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLII sesji w dniu 27 
stycznia 2014 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr  40 do niniejszego protokołu.  

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że radny Stanisław Bartman złożył 
interpelację dotyczącą skargi mieszkańców Bierówki (powiat jasielski) na 
przeprowadzoną modernizację operatu ewidencji gruntów obrębu Bierówka.   

 Interpelacja niniejsza stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.  

Radny Sławomir Miklicz poruszył kwestię odpowiedzi na jego wcześniejszą 
interpelację dotyczącą wyjazdów zagranicznych. Wicemarszałek Burek w imieniu 
Marszałka Województwa odpisał mu, że w związku ze wzmożonym 
zainteresowaniem radnych wyjazdami zagranicznymi informacja taka zostanie 
przedstawiona na sesji. Radny poinformował, że cierpliwie czeka dosyć długo, 
mija kolejna sesja i ma nadzieję, że na kolejną radni otrzymają taką informację 
bo jest ona już długo tworzona i ma nadzieję, że będzie uaktualniona. Druga 
kwestia to taka, która pokazuje zakres kompetencji czym niektórzy się zajmują. 
Zwrócił się z pytaniem do Sekretarza Województwa poprzez Marszałka odnośnie 
procesu egzekwowania zwrotu kwiatów od pani dyrektor, która już nie jest 
zatrudniona w Urzędzie i są w tej sprawie pisma. Radny stwierdził, że rozumie iż 
są to działania związane z rozliczaniem, nie było wprawdzie przez 3 lata 
inwentaryzacji  i nie przystoi to Urzędowi. W zakresie kompetencji Sekretarza do 
maja takie czynności nie było nie było, warto dbać o wizerunek zewnętrzny i 
Sekretarz nie powinien zajmować się takimi sprawami bo daje to świadectwo na 
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zewnątrz czym urzędnicy się zajmują. Radny prosił o informację od Sekretarza 
czy  wyegzekwował te kwiaty czy nie. 

Radny Dariusz Sobieraj zwrócił się z prośbą aby w przypadku imprez 
organizowanych pod patronatem Samorządu Województwa, takich jak np. miała 
ostatnio miejsce w Sanoku tj. Gala Sportów Zimowych, zapraszać radnych. 
Pamięta bowiem jak wcześniej radna Lidia Błądek skarżyła się iż nie otrzymuje 
zaproszeń na takie imprezy. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że dyrektor Kancelarii Sejmiku ma 
dyspozycje aby w przypadku uroczystości radni z danego obszaru zamieszkania 
mieli przekazane zaproszenia. Jest jednak chyba odwrotnie bo radnym brakuje 
czasu aby bywać na wszystkich uroczystościach i wydarzeniach, na które sa 
zapraszani.  

Radny Jarosław Brenkacz złożył interpelację dotycząca projektu Ministerstwa 
Rolnictwa likwidującego o 90% dopłaty do sadów ekologicznych. 

Interpelacja niniejsza stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.  

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że domyśla się iż chodzi o normalną 
procedurę związaną z zakończeniem pracy nie tylko dyrektora ale każdego 
pracownika w Urzędzie. Funkcjonuje tzw. karta obiegowa i pracownicy mają na 
stanie określone rzeczy i z wszystkiego należy się rozliczyć i złożyć stosowne 
oświadczenie. Być może kiedyś było tak, że nie zwracano na to uwagi a teraz 
jest to czynione. Poinformował, że nie pyta o nazwisko bo osoba ta na pewno nie 
życzyłaby sobie aby ono padło. Są to rutynowe oświadczenia i nie to  jedyny 
wyjątek w stosunku do dyrektora czy pracownika. Jest to standard. Jeśli stanie 
się coś z określonym mieniem przysługującym pracownikowi,  ma on obowiązek 
w przeciągu dwóch tygodni złożyć stosowne oświadczenie i wtedy radny nie 
musiałby zabierać głosu w tej sprawie. W dalszym ciągu będą obowiązywać takie 
standardy, chyba że ktoś je zmieni.  

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że faktycznie standardy zmieniły się bo w 
sprawie, którą poruszy powinny być one inne. Ostatnio odbyła się podpisanie 
umowy komunalizacyjnej. W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa podpisywał 
taką umowę, która była bardzo ważna. Wszyscy członkowie Komisji Ochrony 
Zdrowia zostali zaproszeni na to spotkanie. Po nim miało miejsce posiedzenie 
komisji, w którym uczestniczyli goście związani z uzdrowiskami był również 
Burmistrz Muszyny – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Gmin 
Uzdrowiskowych i szkoda, że w ramach standardów, o których mówi Marszałek 
nie był on obecny przy podpisywaniu umowy komunalizacyjnej. Uczestniczył 
natomiast w spotkaniu, podczas którego podpisywano umowę w Rymanowie 
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Zdroju, jest on ważna postacią w Polsce nawet w kontaktach z ministerstwami bo 
dba o uzdrowiska w Polsce.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro przypomniał, że na 
poprzedniej sesji radny Sławomir Miklicz zwrócił się do niego czy pamięta co 
kiedyś mówił i on odpowiedział, że będzie o tym mówił na obecnej sesji. 
Poinformował, że ma przed sobą GC Nowiny z 15.12.2010 r. i artykuł  „Muzeum 
będzie finansowane na razie po staremu”. Artykuł zaczyna się słowami:„ Muzeum 
Historyczne nie może na razie liczyć na to, że zostanie przejęte przez Marszałka 
choć opozycyjni radni twierdzili w poprzedniej kadencji, że byłoby to najlepsze 
rozwiązanie dla tej placówki. Zmieniły się jednak władze województwa i 
powiatowe, dzisiaj na czele powiatu stoi Sebastian Niżnik z Platformy 
Obywatelskiej, jak więc będzie wyglądało finansowanie Muzeum. Okazuje się, że 
sytuacja przynajmniej na razie niewiele się zmieni. W projekcie budżetu 
przygotowanym przez stary Zarząd nie ma w ogóle zapisu o dotacji dla Muzeum. 
- Będę o nią wnioskował ale chciałbym aby była to autopoprawka Zarządu. 
Docelowo będę zabiegał o współfinansowanie i współprowadzenie Muzeum 
przez Zarząd Województwa – zapowiada Miklicz, który jeszcze w sierpniu na 
swoim blogu skłaniał się do opinii, że najlepsze byłoby przejęcie Muzeum przez 
Urząd Marszałkowski. W najbliższym roku budżetowym takiej możliwości nie ma. 
Musimy działać krok po kroku, to przyniesie lepsze efekty, lepsza jest miła 
niespodzianka niż rozbudzone nadzieje – tłumaczy tę wstrzemięźliwość Miklicz”. 
Marszałek Pióro stwierdził, że jeśli jego interpretacja poszła za daleko to go 
przeprasza.  

Radny Sławomir Milkicz poinformował, że przyjmuje przeprosiny. Kwestia, że 
zapowiadał on iż przejmą Muzeum została wyjaśniona, że takie zdanie nigdy z 
jego ust nie padło.  

Radny Fyderyk Kapinos przypomniał, że w ubiegłym roku składał interpelację 
odnośnie spadającej liczby pogłowia trzody chlewnej. Dzisiaj jest afrykański 
pomór świń i bardzo mocno spada cena trzody chlewnej. Radny stwierdził, że 
ponieważ interpelacja została tylko częściowo rozpatrzona w ubiegłym roku ma 
prośbę aby Przewodniczący Komisji Rolnictwa na posiedzeniu w marcu br. zajął 
się tą sprawą bo jest ona bardzo poważna. Podobna sytuacja była kiedyś z 
wołowiną i spadającym pogłowiem wołowiny.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że nie miał świadomości, że 
Burmistrz Muszyny był na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia. Ponadto lista 
gości zaproszonych na podpisanie umowy była uzgodniona z Ministerstwem 
Skarbu. Poinformował również, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie 
przedstawicieli wszystkich uzdrowisk w województwie bo planowane jest 
przygotowanie dużego przedsięwzięcia dotyczącego uzdrowisk. Zaprosił na nie 
radnych jeśli zainteresowani są niniejszym tematem. Zwrócił się do radnego  aby 
podpowiedział coś dobrego do zmian standardów, na co liczy. 
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w dniu 27 kwietnia br. odbędzie się 
kanonizacja Jana Pawła II w Rzymie. Termin sesji kwietniowej zwyczajowo 
przypadałby na 28 kwietnia ale kilku radnych zgłosiło postulat aby na ten dzień 
nie zwoływać sesji Sejmiku i on przychyla się do tej prośby. Tydzień wcześniej 
sesja nie może się odbyć bo jest to  poniedziałek wielkanocny. Stwierdził, że 
najbardziej optymalnym terminem byłby 14 kwietnia br.  Prosił aby radni wzięli 
pod uwagę, że sesja nie będzie mogła się dobyć w dniu 28 kwietnia br.  

Radny Fryderyk Kapinos stwierdził, że dobrym przykładem byłoby gdyby radni 
Sejmiku ze swoich diet zadeklarowali kwoty na pomoc dla Ukrainy aby później 
można było je przekazać od radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.   

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że przychyla się do tej prośby jednak są 
to indywidualne decyzje radnych i nie można wywierać żadnej presji. Jest wiele 
możliwości, jak chociażby Caritas i różne instytucje organizuje takie zbiórki i 
zachęca do przekazania środków.  

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – Lidia Błądek zwróciła uwagę, że można 
zadeklarować  1%  na Caritas i instytucje pożytku publicznego pomagające 
Ukrainie.  

 

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Sejmiku – pan    
Wojciech Buczak  zamknął  obrady XLIII  sesji Sejmiku. 

      Sesja zakończyła się o godzinie  15.50 .  

 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Wojciech Buczak 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           
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