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Protokół Nr XLVI/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 maja 2014 r. 

 

XLVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 26 maja 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 poinformował, że na jego ręce wpłynęły wnioski Zarządu o 
wprowadzenie do porządku obrad: 
 

 projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie. 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 
 sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i 
delegacji przez urząd marszałkowski województwa podkarpackiego 

 informacji na temat kosztów służbowych wyjazdów zagranicznych Członków 
Zarządu Województwa Podkarpackiego od początku obecnej, IV kadencji do 
końca 2013 r. 

oraz autopoprawek do projektów uchwał w sprawie: 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. i 
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2025.  
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Przewodniczący Sejmiku poinformował również, że jako inicjatywa Komisji 
Rewizyjnej wpłynął projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk złożył wniosek o wycofanie z 
porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania 
edukacji uzdolnionej młodzieży „Talenty Podkarpacia". Poinformował, że jest to 
podyktowane m.in. wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, chodzi o 
dopracowanie regulaminu. 

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro wniósł o wycofanie  z porządku 
obrad sesji uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń kotłowni 
przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Poinformował, że wynika 
to z tego, Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy rezygnuje z ubiegania się o 
najem kotłowni w celu dogrzewania budynku. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wprowadzenie 
dodatkowych punktów. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej 
przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie głosowało 22 radnych, 
głosów przeciw nie było, 9 radnych wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa procesowego głosowało 28 radnych, głosów przeciw nie było, 4 
radnych wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sprawozdania z wyjazdów zagranicznych 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz 
przyjmowanych osób i delegacji przez urząd marszałkowski województwa 
podkarpackiego głosowało 28 radnych, głosów przeciw nie było, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad informacji na temat kosztów służbowych 
wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego od 
początku obecnej, IV kadencji do końca 2013 r. głosowało 27 radnych, głosów 
przeciw nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Marszałka Województwa Podkarpackiego radni głosowali 
jednomyślnie (30 głosami za). 
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Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2014 r. głosowało 20 radnych, głosów przeciw nie 
było, 11 radnych wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 
głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 11 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Po wprowadzeniu  zmian porządek obrad XLVI  sesji   
przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XLV sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Nęckowi odznaki 

honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
4. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla o 

zmianach w regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz działaniach podejmowanych przez 
Marszałka dotyczących ujawnionych przez prasę nieprawidłowościach 
występujących w Urzędzie i jednostkach Jemu podległych.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa 
podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich 
granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w poszczególnych okręgach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o 
łącznej powierzchni 54,99 m2 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana 
Pawła II w Krośnie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu w 
partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy 
dzierżawy zawartej z Firmą POLKOMTEL S.A. przez Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Zagórz. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Niwiska 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Niwiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rokietnica 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rokietnica. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pysznica 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pysznica. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Oleszyce 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Oleszyce. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Jasło. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Wierzawice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wierzawice. 

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

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
interesu prawnego uchwałą nr XLIII/874/14 z dnia 24 lutego 2014r.  Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: 
„Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla 
Województwa Podkarpackiego”. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka 

Województwa Podkarpackiego. 
23. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i 
delegacji przez urząd marszałkowski województwa podkarpackiego 

24. Informacja na temat kosztów służbowych wyjazdów zagranicznych Członków 
Zarządu Województwa Podkarpackiego od początku obecnej, IV kadencji do 
końca 2013 r. 

25. Sprawozdanie roczne z realizacji komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu, narastająco, wg stanu na 
31.12.2013 r. 

26. Informacja nt. współpracy instytucji kultury prowadzonych przez samorząd 
województwa z organizacjami pozarządowymi. 

27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 8 kwietnia 2014 r. do 12 maja 2014 r. 

28. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLV sesji w dniu 22 
kwietnia  2014 r. 

29. Interpelacje i zapytania radnych. 
30. Wnioski i oświadczenia radnych. 
31. Zamknięcie sesji. 
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Przyjęcie protokołu  XLV  sesji.  

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

Za przyjęciem protokołu głosowało 28 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. . 

Protokół XLV sesji został przyjęty.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Nęckowi odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że od wielu sesji nie podejmowano tego 
typu uchwał i przyjęto zasadę, że wnioski o przyznanie tego tytułu będą 
poddawane podwójnej procedurze, w zgodzie z regulaminem przyznawania 
odznaki. Wcześniej zbiera się Kapituła, która opiniuje wnioski i jeśli jej opinia jest 
pozytywna to poddawany jest to dalszej procedurze. Dodatkowo on zwrócił się 
na posiedzeniu Komisji Głównej do szefów wszystkich klubów Sejmiku o 
wyrażenie opinii i jeśli nie ma w tej kwestii uwag to poddawane jest to dalszej 
procedurze.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Kapituła odznaki honorowej „Zasłużony 
dla Województwa Podkarpackiego” po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 30 
września 2013 r., zgłoszenia o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego” Panu Zbigniewowi Nęckowi pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy wniosek. Przewodniczący Sejmiku przybliżył radnym 
osobę pana Zbigniewa Nęcek informując, że jest on  absolwentem Politechniki 
Krakowskiej i Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, trenerem tenisa 
stołowego II klasy i podjął pracę, jako główny trener drużyny pingpongistek Klubu 
Sportowego „Siarka” Tarnobrzeg (obecnie występującego pod nazwą Klub Tenisa 
Stołowego „Zamek” Tarnobrzeg). Od momentu piastowania nowej funkcji zaczęły 
się wielkie sukcesy indywidualne i drużynowe zawodniczek tarnobrzeskiego klubu 
na arenie krajowej i międzynarodowej. Przez okres ponad ćwierćwiecza Zbigniew 
Nęcek wraz ze swoimi podopiecznymi 22-krotnie zdobył tytuł Drużynowego Mistrza 
Polski oraz 2-krotnie Drużynowego Wicemistrza Polski. W tym samym okresie 
drużyna tenisistek stołowych z Tarnobrzega plasuje się w ścisłej czołówce 
europejskiej, zdobywając 5-krotnie tytuł Klubowego Wicemistrza Europy, 3-krotnie 
kwalifikując się do półfinału tych rozgrywek oraz wielokrotnie do ćwierćfinałów. 
Również w konkurencjach indywidualnych podopieczne trenera Z. Nęcka 
odnotowały wiele sukcesów zdobywając medale podczas Mistrzostw Polski i 
Europy oraz na prestiżowych turniejach ITTF Pro-Tour i TOP-12 z udziałem 



6 
 

6 
 

czołowych zawodniczek świata. Dwie czołowe zawodniczki to członkinie Kadry 
Narodowej i Olimpijskiej Polski od 2007r., które odnoszą sukcesy występując w 
barwach klubu Tarnobrzega. Tenisistki pod wodzą swego trenera godnie 
reprezentują Tarnobrzeg i województwo podkarpackie na arenie krajowej i 
międzynarodowej, walnie przyczyniając do promocji naszego regionu.  Biorąc pod 
uwagę dorobek trenera Zbigniewa Nęcka i jego zasługi dla rozwoju tenisa 
stołowego kobiet oraz promowanie naszego województwa, wniosek  
o przyznanie Zbigniewowi Nęckowi odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego” jest uzasadniony.  

Uwzględniając wniosek Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 18 października 2012 r., przedłożono dodatkowo kopię Zgłoszenia o nadanie 
odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, z dnia 19 
czerwca 2013 r. podpisanego przez Pana Grzegorza Kielara Prezesa 
Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 

Następnie w związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania 
nad projektem uchwały.  

Radni głosowali jednomyślnie za podjęciem uchwały (27 głosami za). 

Uchwała Nr XLVI/954/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla o 
zmianach w regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz działaniach podejmowanych przez 
Marszałka dotyczących ujawnionych przez prasę nieprawidłowościach 
występujących w Urzędzie i jednostkach Jemu podległych.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że niniejszy punkt znajduje się w 
porządku obrad sesji mimo iż w tej sprawie zwołana była nadzwyczajna sesja 
Sejmiku na wniosek 11 radnych. Punkt ten został zaproponowany wcześniej 
przez Zarząd i był zaopiniowany przez Komisję Główną więc porządek obrad 
pozostał taki jak go zaproponowano.  

Marszałek Województwa – Władysław Ortyl poinformował, że powyższą 
kwestię nadzoruje Sekretarz Województwa, który przedstawi sprawy kadrowo – 
personalne a sprawy przebiegu kontroli i podejmowanych procedur dyrektor 
Justyna Sokołowska.  

Sekretarz Województwa – Lesław Majkut poinformował, że na ostatniej sesji w 
dniu 17 maja br. przedstawiał informacje na temat sytuacji jaka zdarzyła się w 
ostatnim okresie lecz jeszcze raz skrótowo przybliży sytuacje. Poinformował, że 
w dniu 8 maja br. do Marszałka zgłosili się dziennikarze, którzy stwierdzili iż 
posiedli wiedzę iż w Filharmonii i Klasztorze OO. Bernardynów nadzorują osoby, 
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które pracują jednocześnie w Urzędzie Marszałkowskim i prawdopodobnie 
występuje konflikt interesów. W związku z powyższym Marszałek wezwał 
natychmiast pana Konrada Łobodę i zapytał go czy to prawda. Uzyskał 
odpowiedź twierdząca, wtedy wezwał jego – Sekretarza Województwa  i pytał 
czy pan łoboda złożył oświadczenie w tej sprawie. Pan Łoboda nie złożył takiego 
oświadczenia i poprosił Marszałka o rozwiązanie umowy za porozumieniem 
stron. Następnie Marszałek poprosił dyrektor Filharmonii, którą poinformował, że 
zastępca dyrektora – pan Stochmal prowadził w pewnym okresie prace w swojej 
firmie jednocześnie pracując w Filharmonii. Polecił dyrektor coś z tym zrobiła. 
Dyrektor porozmawiała z panem Stochmalem i  poinformowała go, że z dniem 8 
maja 2014 r. zawiesza go w pełnieniu funkcji zastępcy dyrektora ds. 
administracyjno – technicznych Filharmonii i prosi o niezwłoczne złożenie 
wyjaśnień. W tym samym dniu pan Stochmal wyjaśnił, że w związku z 
nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi w sprawie jego działalności 
gospodarczej w Filharmonii wypowiada stosunek pracy łączący go z Filharmonią 
informując jednocześnie iż niezwłocznie przedstawi dyrektor niezbędne 
dokumenty przedstawiające jego działalność zgodnie z przepisami i nie będącą 
w konflikcie interesów z działalnością Filharmonii. 12 maja br. dyrektor 
Filharmonii pomimo uzyskania wyjaśnień pana Stochmala, że nie ma konfliktu 
interesów wystąpiła do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na odwołanie pana 
Stochmala ze stanowiska zastępcy dyrektora Filharmonii i w tym samym dniu 
został on odwołany z tej funkcji. Po krótkiej analizie okazało się, że jeden z 
naszych pracowników nadzorował w firmie pana Stochmala pewne prace na 
lotnisku jako  instalacje elektryczne. W związku z powyższym po sprawdzeniu, że 
jego oświadczenie jest ale nie na temat tzn. nie poszerzył on oświadczenia, 
został on ukarany naganą z wpisaniem do akt. Jeśli chodzi o Wicemarszałka 
Burka to rozmawiał z nim Marszałek i po niej Wicemarszałek twierdząc, że nie 
ma żadnego konfliktu zawiesił pracę w Urzędzie Marszałkowskim i poprosił o 
urlop wypoczynkowy, który został udzielony. Ponadto na ostatniej sesji Sejmiku 
radny Jerzy Borcz złożył prośbę o przekazanie informacji na temat powiązań 
rodzinnych pomiędzy: 

 członkami Zarządu a pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i jednostek 
podległych, 

 radnymi Sejmiku a pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i jednostek 
podległych, 

 pracownikami Urzędu Marszałkowskiego a pracownikami jednostek 
podległych. 

Radny prosił o podanie imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, miejsca 
zatrudnienia (nazwa departamentu lub jednostki podległej), daty zatrudnienia i 
awansów. Poinformował, że chodzi mu powiązania dotyczące stanowisk 
kierowniczych tj. dyrektorów, zastępców dyrektorów, kierowników i zastępców 
kierowników.   
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Sekretarz wyjaśnił również, że zmiana Regulaminu dotyczy podległości pod 
Wicemarszałka Burka. Departament Edukacji i Nauki będzie pod nadzorem 
Członka Zarządu – Bogdana Romaniuka a Departament Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pod nadzorem Członka Zarządu – Tadeusza Pióro.  

Pan Sekretarz poinformował, ze zwrócił się do Biura Prawnego o złożenie 
wykładni ile Urząd może udzielić informacji w tej sprawie. Radni otrzymali 
takie wyjaśnienie. Sekretarz poinformował, że żądaniu radnego nie można 
zadośćuczynić w całości. Zbadanie powiązań rodzinnych jest możliwe tylko 
poprzez zebranie stosownych oświadczeń. Z przepisu wynika, że nie od 
wszystkich wskazanych w zapytaniu radnego Marszałek jest uprawniony do 
żądania oświadczenia. Przepisy dają jedynie uprawnienia w stosunku do 
pracowników samorządowych, w tym członków Zarządu, dyrektorów 
departamentów, zastępców dyrektorów departamentów, kierowników i 
zastępców kierowników oraz do kierowników jednostek organizacyjnych, do 
których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. 
Oświadczenia mają na celu zbadać istnienie bezpośredniej podległości 
pomiędzy pracownikami samorządowymi, których łączą więzy pokrewieństwa i 
powinowactwa. Oświadczenia mają służyć celom, do których zostały zebrane. 
Marszałek nie ma uprawnienia do domagania się składania oświadczeń od 
radnych. Mogą one dotyczyć tylko kręgu osób wskazanych w art. 26 ustawy i 
tylko w tym zakresie można postrzegać pojęcie powiązania rodzinne. Biorąc to 
pod uwagę oraz posiłkując się treścią art. 617 Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego należy wykazywać w oświadczeniach następujące stany 
prawne: 

1) małżeństwa, 
2) pokrewieństwo do drugiego stopnia włącznie: dziadkowie, rodzice, dzieci, 

wnuki, rodzeństwo, 
3) powinowactwo pierwszego stopnia: teściowie, dzieci drugiego małżonka 

(pasierb). Tutaj trzeba zaznaczyć, że powinowactwo trwa również pomimo 
ustania małżeństwa, 

4) osoby pozostające ze sobą w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.  

Dane uzyskane  mogą być tylko od dyrektorów jednostek wskazane w punkcie  
i nie mogą dotyczyć takich podmiotów jak: spółki prawa handlowego z 
udziałem województwa, placówki oświatowe, Z.O.Z.-y, instytucje kultury itd. 
Pracownicy tych instytucji nie są pracownikami samorządowymi i nie stosuje 
się do nich art. 26 ustawy. Zapytanie radnego podlega reżimowi ustawy o 
dostępie do informacji publicznej. Dane o stanie rodzinnym to dane osobowe i 
dobra osobiste podlegające ochronie. Z uwagi na konsekwencje zapisów 
regulaminu punkt 10 i 11 należy szczególna uwagę zwrócić na ochronę 
danych z punktu 11. Analiza orzecznictwa nakazuje tu szczególną ostrożność 
w ujawnianiu takich danych, które mogłyby wskazywać lub doprowadzić do 
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wskazania konkretnych osób. Wątpliwe jest również ich ujawnienie za zgodą 
pracownika wyrażona na piśmie w sposób sugerujący taką możliwość.  

Sekretarz podsumowując stwierdził, że Marszałek i jego służby mogą tylko i 
wyłącznie działać w przedstawionym zakresie. Poinformował, że na polecenie 
Marszałka spotkał się z dyrektorami departamentów i przekazał im jak mogą 
uzyskać informacje, które teraz spływają. Spłynęło ich na razie z 50% 
departamentów i na razie nie wynika z nich iż są takie podległości. Jeśli chodzi 
o radnych to będzie to w gestii Przewodniczącego Sejmiku.  

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że otrzymał materiał lecz ma nadzieję iż nie 
jest to jedyna wykładnia prawna. Przyznał, że nie jest nią zachwycony ale na 
tym etapie skupi się na jednym akapicie. W zasadzie nie jest to odpowiedź na 
jego zapytanie lecz wykładnia kierowana do Sekretarza Województwa od 
Radcy Prawnego Jacka Rudnickiego. On będzie więc oczekiwał na odpowiedź 
na złożone przez niego zapytanie. Jest w materiale ciekawy akapit, że jedną z 
kategorii zainteresowania radnego są radni województwa i co do tych osób ani 
Marszałek Województwa Podkarpackiego, ani Zarząd Województwa 
Podkarpackiego in corpore nie ma żadnych uprawnień do występowania z 
wnioskiem o złożenie jakichkolwiek oświadczeń. Radny poinformował, że on 
złoży takie oświadczenie, w którym stwierdzi, że nigdy kiedy był radnym od 
1998 roku do 2014 roku nikt z jego rodziny i powinowatych I i II stopnia nie był 
pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego i instytucji mu podległych. 

Sekretarz Województwa poinformował, że radny otrzyma odpowiedź na 
swoje zapytanie natomiast on tutaj przybliżył temat bo chciał aby szybko 
rozwiązywać te kwestie.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że jeśli chodzi o radnych to Zarząd i 
Marszałek nie mają  kompetencji aby domagać się takich oświadczeń od 
radnych. Poinformował również, że poprosił prawników o przygotowanie 
wystąpienia, z którym on wystąpi  do radnych aby każdy zgodnie z własną 
wolą złożył takie oświadczenie. Stwierdził, że  nie ma potrzeby składania 
takich oświadczeń na sesji jak uczynił to radny Borcz. Poinformował, że tak się 
składa, że od początku Samorządu Województwa on również jest radnym i to 
samo dotyczy jego osoby i większości radnych iż  nie ma powiązań rodzinnych 
i próby wykorzystywania pozycji radnego do tego typu celów.  

Przewodniczący Klubu Radnych PiS -  Czesław Łączak stwierdził, że w tej 
sprawie radny Jerzy Borcz niepotrzebnie uzyskał oświadczenie 
Przewodniczącego Sejmiku , że będzie „zawracał głowę” radnym ponad to 
ustawowo każdy czyni. Rok 1984 minął  i Orwell nie misi być w 2014 roku 
podstawą do składania oświadczeń, o których chyba radny Borcz zapomniał 
od 1990 lub 1988 roku. Stwierdził, że postepowanie energiczne to nie robienie 
rabanu na sesji Sejmiku lub z oświadczeniami ale aby  wykonywać tylko tyle 
ile jest potrzebne aby województwo sprawnie funkcjonowało . Radny prosił o 
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rozsądek w działaniach dotyczących składanie oświadczeń. Jeśli ktoś chce 
prywatnie składać oświadczenia to może to zrobić ale jest to tylko i wyłącznie 
własna wola radnego. Prosił aby nie czynić z Sejmiku jarmarku i żądania od 
kogokolwiek więcej niż jest to przypisane prawem i potrzebne aby wzajemnie 
funkcjonować i spełniać rolę radnego województwa.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że nie będzie żadnych żądań. 

Radny Jerzy Borcz podziękował Przewodniczącemu Sejmiku iż podziela jego 
opinię i nie będzie na tym etapie polemizował z Przewodniczącym Klubu 
Radnych PiS oraz Orwellem.  

Radny Sławomir Miklicz  stwierdził, że wystąpienia Przewodniczącego Klubu 
Radnych PiS charakteryzują się zazwyczaj humorystycznym stwierdzeniami i 
nie inaczej było w tym momencie.  Zwrócił się do Łączaka, że jeśli radni będą 
chcieli złożyć takie oświadczenia to mogą to uczynić. Pytanie zostało 
skonstruowane na bazie  ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Urzędzie 
Marszałkowskim i jest ono bardzo zasadne bo na przyszłość być może uda się 
uniknąć podobnych sytuacji, które dzisiaj można rozpatrywać w dwóch 
kategoriach tj. etyczno – moralnej i formalno – prawnej. Zwrócił się do radnego 
Łączaka, że dobrze się dzieje, że Przewodniczący Sejmiku wychodzi z taką 
inicjatywą bo dobrze byłoby aby ta lista, która „chodzi” od dwóch, trzech 
tygodni po Urzędzie i radnych uzyskała potwierdzenie u Marszałka lub nie. 
Okazuje się, że ta lista może być długa. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, ze nie wie o jakiej liście mówi radny 
Miklicz.  

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że wybory się już skończyły a 
następne dopiero jesienią więc nie ma potrzeby czynić już kampanii 
wyborczej. Poinformował, że za wierność Prezesowi partia nie dała mu 
żadnego stanowiska do tej pory. Wszystko co uzyskał to efekt jego pracy i 
weryfikacji dokonywanej przez związkowców.  

Radny Czesław Łączak zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Radnych 
PO, że nawet jego stwierdzenie jest z kategorii działań o charakterze 
domysłów, podejrzeń, o krążącej liście. Poinformował, że prosi jako 
funkcjonariusz publiczny o przedłożenie Przewodniczącemu Sejmiku jaką listę 
być może w domyśle obciążającą funkcjonowanie Sejmiku ma w zanadrzu. 
Prosił aby radny nie robił atmosfery podejrzliwości bo to co do tej pory 
przedstawił to nic innego jak „szukanie dziury w całym” 

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że nie mówił o żadnych działaniach 
obciążających Sejmik i Przewodniczący Klubu PiS powinien się wsłuchać w 
wypowiedź natomiast może oświadczyć, że Przewodniczący Sejmiku dzisiaj 
otrzyma od niego listę, którą on ma bo trafiła do niego i nie ma to nic 
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wspólnego z byciem funkcjonariuszem publicznym  ponieważ nie ma tam nic 
obciążającego. Radny Borcz zwrócił się o to aby Marszałek poinformował o 
powiązaniach rodzinnych pomiędzy radnymi, Zarządem a pracownikami 
UMWP na stanowiskach kierowniczych lub w  jednostkach podległych i nie ma 
tutaj żadnych działań obciążających. Chodzi o wiedzą a nie działania, o które 
podejrzewa ich radny Łączak. 

Radny Jerzy Borcz prosił o zamknięcie dyskusji. Poinformował, że jego 
jedynym celem było aby stanąć w prawdzie i zastanowili się nad tym czy to co 
dzieje się w tej kadencji nie ma wcześniejszych źródeł. Część radnych i ich 
wyborców ma naprawdę dość. Jest to jego jedyny cel. Poinformował, że on nie 
startował w żadnych wyborach i nie wie czy będzie w następnych  

Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli – Justyna Sokołowska 
poinformowała, że kierowany przez nią departament w ramach działań 
kontrolnych skierował do wszystkich podległych jednostek oraz 14 
departamentów UMWP zapytanie czy osoby, których nazwiska występowały w 
doniesieniach prasowych oraz firmy, z którymi współpracowały osoby, 
występowały w projektach realizowanych przez departamenty i jednostki 
podległe. Na dzisiaj jest 36 odpowiedzi, w tym z 34 jednostek podległych. 4 
odpowiedzi są pozytywne tzn. w czterech podmiotach osoby te brały udział w 
określonych projektach jako osoby fizyczne lub jako uczestnicy podmiotów. 
Skierowano również zapytanie dotyczące firm czy w realizowanych projektach 
te firmy występowały i nie ma jeszcze takich informacji. Pani dyrektor 
poinformowała ponadto, że na ukończeniu są prace dotyczące 
przemodelowania funkcjonowania kontroli w Urzędzie i celem tej zmiany jest 
wzmocnienie działań nadzorczych departamentów nad podległymi 
jednostkami. Chodzi o to aby kontrola sprawowała swoją faktyczną funkcję a 
departamenty merytoryczne na bieżąco miały  kontakt ze swoimi jednostkami 
podległymi i w miarę występowania problemów rozwiązywać je. Kontrola 
działa post factum, stwierdza fakt więc jest za późno aby cokolwiek naprawiać. 
Pani dyrektor wyraziła nadzieje, że te prace szybko się zakończą i  radni 
otrzymają informacje o ich efekcie.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały 
informując, że Marszałek Województwa Podkarpackiego działając w trybie 
art.37 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.). w ramach swoich kompetencji 
wniósł o odwołanie Jana Burka Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego 
ze składu Zarządu Województwa Podkarpackiego. Poinformował, że 
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konkretne i indywidualne przyczyny odwołania Wicemarszałka Jana Burka 
zawarte są w uzasadnieniu wniosku Marszałka Województwa.  

Poinformował również, że Komisja Główna na swoim posiedzeniu zapoznała 
się z projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowała.  

Marszałek Województwa – Władysław Ortyl poinformował, że podtrzymuje 
swój wniosek. Przedstawił uzasadnienie. Stwierdził, że skala podejmowanych 
działań przez Zarząd Województwa jest tak duża, że muszą być one 
rozdzielone pomiędzy poszczególnych członków Zarządu i zaufanie wobec 
członków Zarządu jest podstawową zasadą ponieważ nie da się inaczej 
pracować. On przynajmniej nie widzi innej możliwości i wynika to z dużej 
liczby spraw, obowiązków i dynamiki zdarzeń. Stwierdził, że jego zadaniem 
było aby sytuacja sprzed roku nie powtórzyła się. To co dotknęło samorząd 
rok temu nie może mieć jeszcze raz miejsca bo poczynając od zaufania  do 
mieszkańców, samorządności itd. jak i po potencjalne straty na koniec  
rozliczenia, zamknięcia pomocy nie powinno się to zdarzyć potencjalne. 
Wstrzymanie certyfikacji środków w tym momencie oznaczałoby 
niewyobrażalne straty dla województwa. Po sytuacji rok temu poniesiono 
straty w budżecie, dzisiaj nie wiadomo czy jest to kwota pół miliona czy też 1,5 
miliona złotych i powstaje pytanie czy to dużo czy nie. Marszałek stwierdził, że 
on uważa iż jest to dużo bo za taką kwotę można zrobić coś pożytecznego. 
Oprócz tych strat ucierpiał nieprzeliczalny na pieniądze wizerunek 
województwa, samorządności, dobra dotychczas opinia o wykorzystywaniu 
przez województwo środków unijnych. Ma to również negatywne znaczenie w 
przypadku przyszłych negocjacji z Komisją Europejską oraz realizację RPO w 
latach następnych. Zdarzenia takie powodują, że włącza się procedury 
uszczelniające tzw. biurokracja z konieczności. Skala dwóch spraw tj. tej 
sprzed roku i obecnej jest nieporównywalna, nie znana dziś do końca ale 
samorząd trafił do mediów, zaczęła się eskalacja, poszukiwanie, sprawdzanie 
i tego można się było spodziewać. Działania obecne, biorąc pod uwagę 
doświadczenie ubiegłoroczne były podejmowane szybko i zdecydowanie. 
Takie sprawy czy potencjalne problemy są bardzo rygorystycznie i stanowczo 
wręcz bezkompromisowo i drastycznie stawiane przez UE. Głównie Komisja 
oczekuje szybkich reakcji i takie one były oraz będą w zależności od rozwoju 
sytuacji. Po zgłoszeniu do Komisji wpłynęła informacja, że zapobiegliwość i 
przejrzystość działań Urzędu Marszałkowskiego została przyjęta  z ogromną 
aprobatą. Marszałek poinformował, że nie chciałby w tej chwili cytować pism z 
Komisji Europejskiej z ubiegłego roku, które konsekwentnie i ostro reagowały 
na nieprzejrzystość sytuacji, która miała w tamtym czasie miejsce. Dlatego 
właśnie takie były jego reakcje i wynikały one z tamtych doświadczeń. 
Marszalek i Zarząd stoją na straży budżetu i powierzonych samorządowi 
środków z innych źródeł tj. budżetu państwa, środków pomocowych. Dzisiaj 
sytuacja jest taka, że instytucja pośrednicząca tj. urząd Wojewody przysłała 
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pismo o nie wysyłaniu poświadczeń certyfikacyjnych wniosków dotyczących 
dwóch projektów. Jest to również działanie ostrożnościowe. Można 
powiedzieć, że jest to negatywna sytuacja ale z punktu widzenia podjętych 
zaleceń jest właściwa bo ewentualne zablokowanie certyfikacji dotyczyłoby 
tylko dwóch wniosków a nie całego RPO, jak to miało miejsce w poprzednim 
przypadku. Jest to pozytywny sygnał reakcji z instytucji pośredniczącej. 
Marszałek poinformował, że o sytuacji powiadomiono KE. Wie o tym również  
Wicepremier Bieńkowska., Wojewoda i również zostaną w tej kwestii 
przesłane stosowne pisma, bo wkracza to w projekty związane z infrastrukturą 
i środowiskiem. W zależności od wyników kontroli sytuacja ta może 
doprowadzić do zagrożenia utraty środków z budżetu lub uznania za wydatki 
niekwalifikowane. Marszałek podkreślił, że w takich sytuacjach nie chodzi o 
stanowiska i nie może o to chodzić. Chodzi o coś ważniejszego tj. o dobro 
województwa. Należy mieć również na względzie to, że w tym systemie 
najważniejszy jest człowiek. Poinformował, że jego wiedza o powiązaniach, 
będąca przedmiotem problemu była znana wszystkim i ma tutaj na myśli 
odpowiedź na zapytanie jednego z radnych. Marszalek poinformował również, 
że zwrócił się z prośbą o upublicznianie  kluczowych odpowiedzi aby mogli się 
z nimi zapoznać również inni radni. Jednak o relacjach potencjalnych, 
rodzinno - biznesowych sprawach możliwego konfliktu interesów nie wiedział. 
Marszałek oświadczył, że sprawa nie była mu znana osobiście.  Stwierdził, że 
uważa iż wiedza ta powinna mu być przedstawiona jako Marszałkowi i ocena 
sytuacji powinna należeć również do niego. Tak się nie stało. Być może 
zabrakło tutaj szczerości a to w konsekwencji powoduje potencjalny brak 
zaufania. Ucierpiał wizerunek, wiarygodność samorządu i władz 
samorządowych. Marszałek podkreślił, że na początku jeśli chodzi o krąg jego 
współpracowników, każdego obdarza zaufaniem. Zarząd musi stanowić 
zespół dążący w jednym kierunku, jego działania w założeniach i celach 
zakładają poprawę wizerunku  województwa, który mocno ucierpiał przez 
poprzednią sprawę. Utrata wiarygodności samorządu ponoszona jest do 
dzisiaj i ostatnie wypadki mogą być konsekwencją tamtych wydarzeń z 
zaszłości. Marszałek kończąc swoje wystąpienie stwierdził, że nastąpiło 
utracenie zaufania, zagrożony został wizerunek i wiarygodność samorządu 
województwa, jest potencjalne zagrożenie budżetu, zagrożenie konfliktem 
interesów, występuje  nieskuteczność nadzoru nad nadzorowanymi 
jednostkami. Tak jak mówiła pani dyrektor z 58 jednostek i departamentów 
otrzymali 36 odpowiedzi i osoby i firmy w różnych konfiguracjach się pojawiały 
dlatego można mówić o nieskuteczności nadzoru. Marszałek podkreślił, że 
liczy ze strony radnych na odpowiedzialność,  zrozumienie i powagę sytuacji.  

Radny Władysław Stępień zwrócił uwagę, że 27 maja i pierwsza rocznica, 
kiedy pan Jan Burek swoją decyzją o wypowiedzeniu lojalności  swojemu 
klubowi stal się przyczynkiem do zmiany władzy na Podkarpaciu. Radny 
zwrócił się z pytaniem do Wicemarszałka czy w związku z ostatnimi 
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wydarzeniami i tym co się stało w ubiegłym roku ma radnym coś do 
powiedzenia przed głosowaniem. 

Wicemarszałek Jan Burek poinformował, że zabiera dzisiaj głos bo 
zakończyła się kampania wyborcza. Dotychczas nie komentował pomimo 
nalegań dziennikarzy doniesień prasowych ani konferencji Marszałka. 
Wicemarszałek poinformował, że teraz to uczyni i odczytał oświadczenie o 
treści: „ W odpowiedzi na informacje dotyczące domniemanych 
nieprawidłowości w Urzędzie Marszałkowskim, w szczególności związanych z 
moją osobą wyjaśniam co następuje: 

1. W związku z podjęciem kontroli związanej z domniemanymi 
nieprawidłowościami w Urzędzie Marszałkowskim na prośbę Marszałka 
Województwa złożyłem wniosek o zawieszenie mojej działalności w 
Zarządzie Województwa na czas prowadzonych działań kontrolnych aby nie 
było żadnych podejrzeń mojego wpływu na przebieg i wyniki kontroli, 

2. Nie rozumiem łączenia działalności zastępcy dyrektora Departamentu 
Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego z moją funkcją. 
Departamentu tego nie nadzoruję i nie mam żadnych informacji na temat 
pracy jego kierownictwa. Stąd też w żadnym wypadku nie chcę odnosić się 
do sytuacji prawnej byłego zastępcy dyrektora, 

3. Łączenie działalności zastępcy dyrektora Filharmonii z moją funkcją również 
nie koliduje w żadnym przypadku ani pod względem prawnym ani 
merytorycznym, zgodnie z opinią prawną na interpelację dotyczącą tego 
aspektu otrzymaną przez radnych. Nadmieniam, że zastępca dyrektora został 
powołany w 2008 roku przez ówczesnego dyrektora naczelnego Marka 
Stefańskiego do prowadzenia remontu obiektu Filharmonii ponieważ posiada 
wszystkie uprawnienia budowlane do prowadzenia inwestycji. Zaznaczam 
również, że nie łączyły mnie z nim wówczas żadne powiązania rodzinne. Nie 
był moim zięciem.  

4. Inwestycja remontu Filharmonii została zakończona w 2010 roku, rozliczona 
po wszystkich kontrolach, zarówno UKS oraz odpowiednich departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego nadzorujących projekty ze środków UE. Zastępca 
dyrektora prowadził projekt remontu w ramach swoich obowiązków 
służbowych i nie pobierał żadnych dodatkowych wynagrodzeń. Stąd też nie 
jest zrozumiałe ponowne powracanie po 4 latach do kontroli realizacji tego 
projektu, 

5. Nie będę odnosił się do działalności gospodarczej zastępcy dyrektora 
Filharmonii, obecnie mojego zięcia ponieważ jest znana zarówno pani 
dyrektor Filharmonii, jak też jest publikowana na stronach internetowych 
firmy, która została założona w 2012 roku ( 2 lata po zakończeniu remontu 
Filharmonii). Nie składał żadnego oświadczenia o prowadzeniu bądź nie 
prowadzeniu działalności gospodarczej ponieważ takie oświadczenie nie jest 
wymagane na tym stanowisku. Nie jest to pracownik samorządowy. 
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Działalność ta dotyczy nadzoru budowlanego bądź audytu energetycznego 
realizowanych inwestycji z różnych środków a nie przygotowania projektów. 
Działalność prowadzi na własny rachunek i własna odpowiedzialność i w 
żaden sposób nie jest związana z moją funkcją.  

6. Oświadczam, że nie przedstawiono mi dotychczas żadnych konkretnych 
podejrzeń bądź zarzutów domniemanych nieprawidłowości dotyczących 
mojego funkcjonowania na stanowisku Wicemarszałka Województwa. 
Informuję także, że podjąłem własne działania prawne mające na celu pełne 
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i naruszenia dóbr osobistych moich i mojej 
rodziny.” 

 
Wicemarszałek dodał jeszcze komentarz do złożonego oświadczenia 
informując, że w momencie pojawienia się informacji prasowych na korytarzu 
jedna z dziennikarek zapytała go wprost – czy to prawda, że jego zięć 
realizował inwestycję w Filharmonii. Zresztą to samo pytanie zostało 
powtórzone w Filharmonii, na które otrzymała odpowiedź . Czegoś innego już 
nie można było wymyślić, że człowiek, który został zaangażowany do 
prowadzenia inwestycji w Filharmonii sam sobie zleca realizację tego remontu. 
Czegoś podobnego z życiu nie słyszał. Wicemarszałek stwierdził, że może się 
pochwalić swoim zięciem, posiada wszystkie uprawnienia budowlane i 
zrealizował tę skomplikowaną inwestycję w jednym sezonie artystycznym. 
Filharmonia aby nie utracić swych akustycznych właściwości musiała mieć na 
każdym etapie realizacji inwestycji realizowane badania przez odpowiednie 
instytucje. Praktycznie Instytut Akustyki Akademii Górniczo – Hutniczej nie 
schodził z budowy. Co najmniej raz w miesiącu były prowadzone badania. 
Inwestycja zakończyła się tak, że jest lepsza akustyka niż była do tej pory i za 
to jest mu wdzięczny bo rzeczywiście wykonał w ramach własnych 
obowiązków bez żadnych dodatkowych środków to co do niego należało. 
Inwestycja została zakończona, rozliczona i nie było żadnych uwag mimo 
licznych kontroli. Jeśli chodzi o zastępcę dyrektora Departamentu 
Społeczeństwa Informacyjnego – Łobodę to zna go jako świetnego dyrektora, 
który realizuje projekty informatyczne. Nadzoruje on projekt Podkarpacki 
System Elektronicznej Administracji Publicznej i Podkarpacki System 
Informacji Medycznej i nigdy nie słyszał złych słów na temat jego pracy. Jeśli 
chodzi o aspekty prawne i inne działalności to nie zamierza się wypowiadać 
tylko nie rozumie dlaczego zostało to połączone w sposób – dyrektor UMWP i 
zastępca dyrektora w jednostce, która nie jest jednostka samorządu 
terytorialnego. Wicemarszałek stwierdził, że nie wie o co tutaj chodziło, czy 
razem łatwiej postawić zarzuty. Stwierdził, że są  to zupełnie inne jednostki i w 
prasie ukazała się informacja, że zięć skłamał w swoim oświadczeniu iż nie 
prowadzi działalności. Nie czynił tego nigdy bo nie ma takiej konieczności. 
Wszyscy o tym wiedzieli i nie jest to sprawa, która odkryli dziennikarze, bo 
wystarczy wejść na stronę internetową do KRS, gdzie  wszystko jest pokazane 
jako realizacje i doświadczenie tej firmy i tutaj nie trzeba niczego okrywać. W 
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pierwszym objawieniu afery pokazano mu wydruk ze strony KRS i to była 
super sensacja na całe województwo a można go było zapytać. Otrzymane 
informacje i wyjaśnienia, że znajduje się to na stronie internetowej od dyrektor  
Filharmonii nie ukazały się.  
Wicemarszałek stwierdził, że  Marszałkiem czy członkiem Zarządu się bywa i 
może teraz przeprosić. Poinformował, że nie musiał przyjmować tej funkcji i 
żałuje iż to uczynił ale zrobił to bo chciał zakończyć inwestycje w zakresie 
kultury.  
Poinformował, że za jego bytności w Zarządzie Województwa udało się 
zainwestować w instytucje kultury prawie 200 milionów złotych. Począwszy od 
Przemyśla – budowa Muzeum, Łańcut – dwa projekty unijne dotyczące 
modernizacji Łańcuta, Krosno  i chciał doprowadzić do końca jeszcze trzy 
projekty tj. budowę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – jest koncepcja i 
ubiegał się aby było to na działce na Witosa. Druga inwestycja to Muzeum w 
Kolbuszowej, również przygotowany jest piękny projekt i  trzeci to 
modernizacja i remont starej sceny teatru.  I największy projekt to zamek w 
Łańcucie. Uzyskano środki z Norweskiego Mechanizmy, gdzie jest  jeden 
projekt z województwa, drugie piętro i dach muzeum już są realizowane. 
Kolejny projekt dotyczył powozowni, całego otoczenia i parku ma kwotę ponad 
20 milionów złotych. Wicemarszałek poinformował, że tylko z tego względu 
zgodził się.  Myślał również o systemie informacji przestrzennej. Jest to 
również duże przedsięwzięcie, założenia do projektu zostały opracowane 
jeszcze w poprzednie kadencji i myślał, że jeszcze mu się to uda. 
Poinformował, że on potrafi wiele rzeczy robić i nie musi być członkiem 
Zarządu. Przeprosił, że tak się stało gdyby wiedział, że tak się skończy to nie 
przyjąłby funkcji. 

Przewodniczący Klubu Radnych PO – Sławomir Miklicz stwierdził, że nie 
będzie odnosił się do emocjonalnej wypowiedzi Wicemarszałka. Stwierdził, że 
z ich strony nikt nie kwestionował kompetencji dyrektora i jego zięcia. 
Poinformował, że osobiście pytał jako radny zaraz po 27 maja 2013 roku o to 
czy nie ma konfliktu spowodowanego nadzorem. Radny stwierdził, że chce 
odświeżyć pamięć Marszałka Ortyla bo chyba nie jest ona do końca właściwa 
w tej sprawie. Marszałek star się sprytnie i zręcznie po raz kolejny przerzucać 
odpowiedzialność na kogoś innego. Po raz kolejny słyszymy, że jest to 
konsekwencja działań zastanych i tego co było oraz nadszarpniętego 
wizerunku województwa. radny poinformował, że chce przypomnieć iż 
Wicemarszałek Burek nie znalazł się w Zarządzie w wyborach po 2010 r. 
miedzy innymi  dlatego, że wiedzieli o tych powiązaniach rodzinnych. Nie jest 
to wiedza tajemna i Marszałek również o tym wiedział. Nikt tego nie ukrywał, 
radni o tym wiedzieli i są  to informacje powszechnie dostępne natomiast jakże 
zmieniła się sytuacja w momencie kiedy Wicemarszałek Burek trafił do 
Zarządu. Radny zwrócił się do Marszałka, że to on wnioskował o powołanie 
Wicemarszałka Burka i prosił aby nie wmawiać nikomu, że jest to to stan 
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zastany i konsekwencja jakichś działań bo jest to konsekwencja działań 
Marszałka i koalicji, która wybrała ten Zarząd. Trzeba wziąć na siebie tę 
odpowiedzialność, nie można jej przerzucać dzisiaj na kluby opozycyjne PO, 
PSL i SLD bo to Marszałek ponosi odpowiedzialność. Marszałek jak mantrę 
powtarza, że jest to konsekwencja działań wcześniejszych a tak nie jest bo to 
konsekwencja decyzji Marszałka i jego ugrupowania politycznego, które 
przejęło władzę 27 maja w wyniku zdrady dwóch członków poprzedniej  
koalicji. Radny jeszcze raz podkreślił, że Wicemarszałek Burek nie był w 
poprzednim Zarządzie m.in. właśnie dlatego, że o tych powiązaniach tę 
wiedze posiadali i Marszałek również ją posiadał od samego początku. W 
pytaniu, które zadał Borcz należało poszerzyć o zony bo trzeba byłoby 
zapytać jak to wygląda w tej chwili bo pewnie parę konfliktów moralno – 
etycznych nastąpiło po wyborach 27 maja. Radny stwierdził, że rozumie iż 
niektórzy mogą mieć dyskomfort w ujawnianiu tych informacji ale oni chcą  
poznać prawdę. Nie obarczają Sejmiku i Zarządu za pewne rzeczy ale należy 
przyjrzeć się co wydarzyło się po 27 maja i jaka sytuacja  nastąpiła w 
samorządzie i jednostkach podległych. Radny stwierdził, że dobrze stałoby się 
aby taka informacja pojawiła się oficjalnie od Marszałka, Przewodniczącego. 
W projekcie uchwały dotyczącym odwołania Wicemarszałka Burka napisane 
jest iż  uzasadnienie jest zawarte we wniosku , którego jednak radni nie 
otrzymali ale rozumie iż Marszalek uczynił to w swoim wystąpieniu. 
Przewodniczący Klubu poinformował, że jego klub poprze wniosek Marszałka i 
zagłosuje za odwołaniem Wicemarszałka po to aby sytuację można było 
uzdrowić i ją wyjaśniać. Będą czekać na kolejne czynności formalne i 
wskazanie kandydatury na Wicemarszałka w ciągu 30 dni. Poinformował, że 
liczą na to, że szybko sytuacja zostanie wyjaśniona i Marszałek weźmie pełną 
odpowiedzialność za sytuację, która wydarzyła się po  27 maja z 
konsekwencjami, które trwają do dzisiaj.  

Radna Anna Kowalska w imieniu Klubu Radnych SLD poinformował, że 
członkowie jej klubu zagłosują zgodnie z własną wolą. Podziękowała 
Wicemarszałkowi Burkowi, że docenił prace poprzednie Zarządu bo większość 
wniosków, o które tak się troszczył była przygotowywana przed 27 maja 
ubiegłego roku i on doskonale o tym wie  . Dobrze, że zatroszczył się aby były 
one zrealizowane tylko jest pytanie czy jest to jedyny powód, że zdradził.  

Przewodniczący Klubu Radnych PiS  – Czesław Łączak stwierdził, że 
wydaje się iż dzisiejsze rozstrzygnięcie jest jednym z ważniejszych od prawie 
roku. Tym bardziej jest ważne, żeby pokazać iż Samorząd Województwa jest 
w stanie weryfikować te działania czy poprawiać opinię , która jest nie 
najlepsza i mogłaby szkodzić wizerunkowi województwa a szczególnie 
wpływać na pozyskiwane, rozliczane środki UE. Prawdą jest również, że 
istnieje wszechzwiązek rzeczy i zjawisk, więc nie jest tak (tutaj zwrócił się do 
Przewodniczącego Klubu radnych PO) iż przed 27 maja ubiegłego roku nic się 
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nie wydarzyło, że sami złożyli wniosek o odwołanie Marszałka Karapyty. 
Wniosek ten został poparty przy przedstawianych zarzutach prokuratorskich, 
które zostały później poszerzone. Gdyby było wszystko w porządku to 
Marszałek Karapyta byłby tutaj z nami i mógłby pokazać dowody na to, że tak 
jest i tak było. Ci, którzy nobilitowali Marszałka Karapytę tzn. Platforma 
Obywatelska, SLD i PSL podjęli wówczas takie a nie inne działania, za 
wyjątkiem radnego Edwarda Brzostowskiego, który sprzeciwiał się odwołaniu. 
Na pewno poza radnym Brzostowskim wszyscy byli za tym aby pozbawić 
funkcji Marszałka pana Mirosława Karapytę. Radny zwrócił się do 
Przewodniczącego Klubu Radnych PO, że na nic dzisiaj jego wywody, że 
zapominają o tamtej dacie. Dzisiaj mają to jedno doświadczenie więcej aby 
przy poszanowaniu osiągnięć  tego Zarządu i również Wicemarszałka Burka 
stworzyć taka sytuację dla Województwa, że sprawy będą szły lepiej a nie 
gorzej i to jest przesłanka decydująca w tym zakresie aby zagłosować dzisiaj 
za odwołaniem Wicemarszałka – Jana Burka. Przewodniczący Klubu Radnych 
PiS poinformował, że reprezentowany przez niego klub zagłosuje na 
dzisiejszej sesji za odwołaniem Wicemarszałka.  

Przewodniczący Klubu Radnych PSL –  Mariusz Kawa poinformował, że po 
wystąpieniu radnego Borcza wydaje mu się, ze pierwszy raz próbują zrobić 
coś, dobrze, głęboko i zasadnie. Zwrócił się do radnego Borcza, ze dziękuje 
mu za ten głos i on również publicznie składa takie oświadczenie. Dzisiaj nie 
jest sytuacja do procedowania odnośnie winy lub jej braku ze strony 
Wicemarszałka Burka, którego on osobiście darzy dużą sympatią. Stwierdził, 
że myśli iż dzisiejsza sytuacja dla wielu obecnych na sali obrad jest 
niekomfortowa, natomiast dla czystości procedur i momentu, w którym 
znaleźliśmy się dzisiaj nie można podjąć innej decyzji jak jednoznacznej  
popierającej wniosek Marszałka bo pewno w każdej sytuacji niezależnie od 
koalicji tak by się zachowali i tak też uczyni Klub Radnych PSL. Radny 
stwierdził ponadto, że nie można zapomnieć o tym, że minęło 12 miesięcy. 
Minęło 12 miesięcy, w których wiele się wydarzyło i wiele z rzeczy, które 
wydarzyły się wcześniej niż 12 miesięcy temu  nie mają takiego ciężaru 
gatunkowego jak to co dzieje się na bieżąco w pracach zarządu i Sejmiku. 
Radny zwrócił uwagę aby nie próbować narzucać jedni drugim chusty na 
oczy i udawać, że bieżącego życia nie ma i całe zło było 12 miesięcy 
temu. Tak nie było bo dzisiaj Zarząd realizuje większość projektów, które 
rozpoczął poprzedni. Należy patrzeć prze taki pryzmat, że Sejmik tworzą 33 
osoby, które decydują od trzech lat o tym jak funkcjonuje Województwo  
Podkarpackie i ponoszą pełną odpowiedzialność za to co było i co ma miejsce 
niezależnie od opcji politycznej. Radny jeszcze raz poinformował, że Klub 
radnych PSL poprze wniosek Marszałka.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że uregulowania ustawy o 
samorządzie województwa mówią, że Wicemarszałka odwołuje się na wniosek 
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marszałka Województwa zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.  

Zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie po każdym 
przedstawicielu z danego Klubu Radnych.  

Poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu komisji.  

Członek Zarządu Województwa zgłosił wniosek o ogłoszenie 15 minut 
przerwy.  

Radny Tadeusz Majchrowicz w imieniu Klubu Radnych „Prawica 
Rzeczypospolitej”  zgłosił swoją kandydaturę do składu Komisji Skrutacyjnej.  

Radny Sławomir Miklicz w imieniu Klubu Radnych PO zgłosił kandydaturę 
Zdzisława Nowakowskiego. 

Radny Mariusz Kawa w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił kandydaturę Jana 
Tarapaty. 

Radny Janusz Konieczny w imieniu Klubu Radnych SLD zgłosił kandydaturę 
Anny Kowalskiej. 

Radny Czesław Łączak w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę 
Władysława Turka. 

Wszyscy radni wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.  

Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w 
osobach zaproponowanych powyżej, który został przyjęty przez Sejmik 
jednomyślnie (31 głosami za).  

Zwrócił się z prośbą do komisji o przygotowanie się do przeprowadzenia 
głosowania nad odwołaniem Wicemarszałka Województwa.  

Następnie Przewodniczący Sejmiku o godzinie 12.35 ogłosił 15 minut  przerwy 
w obradach sesji. Przerwa została przedłużona przez Przewodniczącego i o 
godzinie  13.05 wznowiono obrady.  

Radny Zdzisław Nowakowski, jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
przestawił zasady i tryb głosowania nad odwołaniem Wicemarszałka 
Województwa. 

Stanowią one załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący komisji w kolejności alfabetycznej wyczytywał 
radnych, którzy odbierali od komisji karty i po zagłosowaniu wrzucali je do 
urny.  
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Przewodniczący Sejmiku ogłosił o godzinie 13.15 10 minut przerwy celem 
obliczenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.  

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół 
komisji informując, że za odwołaniem Wicemarszałka głosowało 24 radnych, 
przeciw było 5 radnych, 2 radnych wstrzymało  od głosu.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/955/14 stanowi załącznik nr  8 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa 
podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich 
granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w poszczególnych okręgach. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że niniejszy projekt uchwały 
związany jest z liczebnością mandatów. W związku ze zmianą liczby 
mieszkańców zwiększy się liczba radnych wybieranych w okręgu rzeszowskim 
a zmniejszy o jeden w okręgu tarnobrzeskim. Przewodniczący przedstawił 
ponadto podział województwa na okręgi wyborcze z ich numerami oraz liczbą 
radnych wybieranych do Sejmiku w poszczególnych okręgach.  

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Główną.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, 3 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XLVI/956/14 stanowi załącznik nr  9 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na użyczenie 
pomieszczeń o łącznej powierzchni 54,99 m2 przez Wojewódzki Szpital 
Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisję Gospodarki 
i Infrastruktury.  
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Następnie w związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/957/14 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i 
stanowi załącznik nr  10 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu w 
partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  

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

Uchwała Nr XLVI/958/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i 
stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków 
umowy dzierżawy zawartej z Firmą POLKOMTEL S.A. przez Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

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

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

Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XLVI/959/14 stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu 
aglomeracji Zagórz. 

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 niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/960/14 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami za) i stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Niwiska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Niwiska. 

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 niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/961/14 została podjęta jednogłośnie (22 
głosami za) i stanowi załącznik nr  14 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Rokietnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rokietnica. 

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 niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/962/14 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami za) i stanowi załącznik nr  15 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Pysznica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pysznica. 

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 niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/963/14 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami za) i stanowi załącznik nr  16 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Oleszyce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Oleszyce. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/964/14 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami za) i stanowi załącznik nr  17 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasło. 

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 niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/965/14 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami za) i stanowi załącznik nr  18 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Wierzawice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wierzawice. 

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 niniejszej uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/966/14 została podjęta jednogłośnie (22 
głosami za) i stanowi załącznik nr  19 do protokołu. 

 

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

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/967/14 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami za) i stanowi załącznik nr  20 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 + AUTOPOPRAWKI. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/968/14 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami za) i stanowi załącznik nr  21 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia 
naruszenia interesu prawnego uchwałą nr XLIII/874/14 z dnia 24 lutego 
2014r.  Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie przyjęcia 
dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł 
Energii dla Województwa Podkarpackiego”. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wnioskodawcą projektu uchwały jest 
Komisja Główna i projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd. 

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/969/14 została podjęta jednogłośnie (23 
głosami za) i stanowi załącznik nr  22 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej. 

Przewodniczący Komisji – Janusz Ciólkowski poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała kandydatury radnych Ewy Draus i Stanisława 
Bartmana.  

Radny zgłosił ponadto dwie kandydatury tj. pani Lucyny Gniewek oraz Rafała 
Rzepeckiego.  

Zgody kandydatów stanowią odpowiednio załączniki nr 23, nr 24 , nr 25  i nr 26 
do protokołu.  
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W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji i zgłoszeń innych kandydatów 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych  
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XLVI/970/14 stanowi załącznik nr  27 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną.  

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLVI/971/14 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami za) i stanowi załącznik nr  28 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mieczysław Miazga poinformował, że 
komisja rozpatrywała skargę i uznała ją za bezzasadną, co wyraziła 
zaprezentowanym projektem uchwały Sejmiku. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciw nie było, 4 radnych  
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XLVI/972/14 stanowi załącznik nr  29 do protokołu. 

 

Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych 
osób i delegacji przez urząd marszałkowski województwa podkarpackiego 

Sprawozdanie niniejsze stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
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Informacja na temat kosztów służbowych wyjazdów zagranicznych 
Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego od początku obecnej, IV 
kadencji do końca 2013 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Radny Zygmunt Cholewiński pytał dlaczego do pierwszego wyjazdu do Chin 
doliczone były wszystkie wyjazdy i przeliczone na członka Zarządu a nie 
rozpisane czyli do poszczególnych uczestniczących delegacji W delegacji tej 
uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji i policzenie tego na członka 
Zarządu jest co najmniej nieuczciwe.  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk poinformował, że 
przyjęto taki sposób analizy. Jeśli są jakieś uwagi ze strony radnego to Zarząd 
ustosunkuje się do tego i dokona się rozbicia.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nie może się zgodzić na takie 
koszty, bo przypisano mu ok 50 tysięcy złotych. Uczestniczył w drugim wyjeździe 
i koszty są zupełnie niższe. Radny poinformował, że on nie poniósł przypisanych 
mu kosztów.  

Radny Sławomir Miklicz przypomniał, że rozmawiano już o tym przy 
poprzedniej informacji. Radny Cholewiński ma w 100% rację, bo przecież 
delegacje składają się z różnych uczestników, w różnej liczbie a koszty 
przypisuje się poszczególnym członkom Zarządu i burzy to cały obraz. Stwierdził, 
że mówił to przy okazji poprzedniej informacji i już wtedy była obietnica, że 
zostanie to policzone na członków poszczególnych delegacji i ponownie 
informacja jest przygotowana w taki sam sposób.  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk potwierdził, że na 
kolejne posiedzenie Sejmiku analiza powyższa zostanie przygotowana w sposób 
jaki życzą sobie radni.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Janusz Magoń wyraził nadzieję, że informacja 
będzie przedstawiona zgodnie z oczekiwaniami.  

Sprawozdanie roczne z realizacji komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu, narastająco, wg stanu na 
31.12.2013 r. 

Sprawozdanie niniejsze stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

 

Informacja nt. współpracy instytucji kultury prowadzonych przez samorząd 
województwa z organizacjami pozarządowymi. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  
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Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 8 kwietnia 2014 r. do 12 maja 2014 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLV sesji w dniu 22 
kwietnia  2014 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Mariusz Kawa przypomniał, że 22 kwietnia br. złożył interpelację w 
sprawie związanej z procesem wynajmu powierzchni dla organizacji skupiającej 
działalność osób niepełnosprawnych i do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi. Radny 
prosił o informację w tej kwestii. 

Sekretarz Województwa – Lesław Majkut poinformował, że odpowiedź na 
interpelację została wysłana radnemu w dniu 22 maja 2014 r. 

Radny Jarosław Brenkacz złożył interpelację dotyczącą ruchu kadrowego. 

Interpelacja niniejsza stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

Radny Jan Tarapata poinformował, że zabiera głos w sprawie, którą  poruszał 
już na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska  lecz jest ona bardzo ważna. Po ostatnich opadach, kiedy miało 
miejsce wzmożone pogotowie powodziowe, są niepokojące kwestie związane z 
tą sprawą. Otóż rozmawiał ostatnio z dwoma czy trzema wójtami gmin 
położonych wzdłuż Wisłoku i Starego Brnia  i w zasadzie byłby to apel do 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych aby dokonać przeglądu 
popowodziowego bo po remontach wałów, szczególnie na Brniu okazuje się, że 
są dość znaczne przecieki, tak że wójtowie musieli interweniować wewnętrznie 
aby poradzić sobie z tą sytuacją bo gejzery wytryskiwały poza wał i dzisiaj 
jeszcze są oznaki gdzie to miało miejsce. Dobrze byłoby aby Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych przeprowadził inwentaryzację i przegląd  bowiem  może  to 
być  niebezpieczne przy wzmożonych wodach, tak jak i śluzy, które są tam 
zamontowane bo wiele z nich przeciekało. Druga ważna sprawa dotyczy części 
wału, która brakuje na wysokości miejscowości Otałęż już po stronie 
wielkopolskiej, chodzi o 200 m. Kiedyś było takie pytanie o przekazaniu części 
terenu i wymianie go z Województwem Małopolskim i nie wyraziliśmy zgody ale 
pozostała część wału około 200 m, która jest nieprzebudowana i w związku z tym 
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zwraca się z prośbą do Zarządu Województwa o podjęcie rozmów w tej sprawie  
z Województwem Małopolskim.  

       

Wnioski i oświadczenia radnych. 

 Radny Bronisław Tofil poinformował, że przed długim weekendem, w środę 30 
kwietnia br. , około godziny 21.00 na terenie zakładu Thoni Alutec w Stalowej 
Woli doszło do katastrofalnego w skutkach pożaru magnezu. Dwaj młodzi 
mężczyźni w wieku 24 i 25 lat stracili życie. Radny poinformował, że mówi o tym 
bo potrzebna była interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które jej 
odmówiło. Radny zacytował słowa dyrektora Powiatowego Szpitala 
Specjalistycznego w Stalowej Woli – „Chcemy to wyjaśnić dlaczego nie chciano 
ich zabrać, do tej pory mieliśmy świadomość, że jesteśmy zabezpieczeni, mamy 
lądowisko w Turbii i tam może lądować śmigłowiec. Teraz musimy wyjaśnić 
dlaczego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odmówiło odlotu śmigłowce do Turbii 
twierdząc, że nie mają w papierach tego lądowiska. Nie wiemy dlaczego tak się 
stało, że w papierach  u Wojewody w Pogotowiu Lotniczym nie ma tego 
lądowiska. Dla nas jest to naprawdę zaskoczenie”.  Radny stwierdził, że dla 
niego również jest to zaskoczeniem. Przypomniał, że kiedy pracowano nad 
aktualizacją strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego pozwolił sobie 
zwrócić uwagę na lotnisko w Turbii i na jego wniosek lotnisko to zostało wpisane. 
Radny zwrócił się z prośbą do Zarządu aby skutecznie interweniować u 
Wojewody aby lądowisko to było wpisane bo nie może zrozumieć dlaczego 
odmówiono transportu tak poparzonych młodych mężczyzn. Jeden z nich miał 
97% oparzeń, drugi 95%. Helikopter mógł lądować dwa tygodnie wcześniej kiedy 
doszło do karambolu na drodze S-8 i tam nie było lądowiska. W tamtym 
przypadku lotnicze pogotowie mogło lądować i udzielić pomocy natomiast tutaj 
tak katastrofalnie poparzonych mężczyzn skazano na transport ze Stalowej Woli 
do Ośrodka Oparzeń w Łęcznej. Radny prosił o wyjaśnienie sprawy.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro odnosząc się do wypowiedzi 
radnego stwierdził, że tak jak odpowiedział sobie w części radny,  lotnisko 
podlega pod Wojewodę. Poinformował, że nie wie dlaczego nie mogli wtedy 
lądować skoro dwa tygodnie wcześniej lądowali w zwykłym wypadku. 
Poinformował, że zasygnalizuje niniejszy temat i dopyta dlaczego wtedy nie 
lądowali. Członek Zarządu poinformował, że Pogotowie Lotnicze podlega w 
ramach ratownictwa pod Urząd Wojewódzki.  

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że nawiązując do inicjatywy 
Przewodniczącego Sejmiku, że zwróci się do radnych aby złożyli stosowne 
oświadczenia, złoży je w tej chwili na jego ręce te dotyczące radnych Klubu 
Platformy Obywatelskiej aby przyśpieszyć wyjaśnienie sprawy. Poinformował, że 
nie mają oświadczenia radnego Lewickiego, który musiał wcześniej opuścić 
sesję ale on również je dostarczy. 
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Radny złożył takie oświadczenia na ręce Przewodniczącego Sejmiku.    

Przewodniczący Sejmiku przekazał życzenia od radnych oraz Marszałka 
wszystkim mamom z okazji Dnia Matki.           

Poinformował, że prawdopodobnie w miesiącu czerwcu br. odbędą się dwie 
sesje Sejmiku, jedna w ostatni poniedziałek miesiąca a druga tydzień wcześniej 
w związku z koniecznością dokonania pewnych rozstrzygnięć w ustawowym 
terminie 30 dni od dzisiejszej sesji.     

 

Zamknięcie sesji. 

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

      Sesja zakończyła się o godzinie  14.05 .  

 

 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Wojciech Buczak 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

 


