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Protokół Nr XLIV/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 31 marca 2014 r. 

 

XLIV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 31 marca  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 i przywitał radnych, gości, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 
internautów.  
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

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

Przewodniczący Sejmiku poinformowała, że na podst. art. 21 ust. 2 ustawy                    
o samorządzie województwa Zarząd Województwa zwrócił się o ujęcie w porządku 
obrad następujących punktów:  
 

• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 

• w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2014 r.  
 

Ponadto Zarząd Województwa Podkarpackiego zawnioskował o wycofanie                       
z porządku obrad następujących punktów: 

• w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych                  
w Mielcu. 

• w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. 
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• w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych                 
w Stalowej Woli. 

• w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

 

W związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad sesji 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 

Za wprowadzeniem punktu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg krajowych głosowało 25 radnych, nikt nie był przeciw, dwie osoby 
wstrzymały się od głosu.  
 
Za wprowadzeniem projektu w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2014 r. głosowało 27 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XLIV sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XLIII sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Klasztoru OO. Bernardynów w Dukli. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów 

szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Łańcucie. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Jaśle. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Rzeszowie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Sanoku. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla 

Dorosłych w Przemyślu. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektów 
uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych i 
obszarów chronionego krajobrazu.   

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Ropczyce ulica 
Masarska, Ropczyce ulica Robotnicza, Lubzina – Brzezówka oraz wyznaczenia 
nowej aglomeracji Ropczyce – Paszczyna. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przemyśl oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Przemyśl. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radomyśl Wielki 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radomyśl Wielki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jedlicze oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Jedlicze. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Horyniec – 
Zdrój. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Tuczempy 
i propozycji planu aglomeracji Kostków. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wielopole 
Skrzyńskie. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Bojanów. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Wiązownica. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Laszki. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Pilzno                 

i propozycji planu aglomeracji Jaworze – Bielowy. 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wola 

Roźwienicka. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Sieniawa. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Ostrów 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rymanów. 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Sanok. 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 

października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. 
33. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2014. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Dębica w roku 2014 pomocy 
finansowej. 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2014 rok. +AUTOPOPRAWKA 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
krajowych. 

37. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w roku 2013. 

38. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie 
wojewódzkim za 2013 rok. 



 
 

4 
 

39. Informacja na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie 
województwa podkarpackiego. 

40. Ocena stanu przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w świetle 
Uchwały nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
24 września 2012 r. 

41. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ochrony przed 
powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. 

42. Informacja o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013.  

43. Informacja o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2012 – 2016. 

44. Informacja o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013. 

45. Informacja o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej 
na lata 2009 – 2015. 

46. Sprawozdanie z działalności w 2013 roku oraz planu działania na rok 2014 Oddziału 
Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 

47. Informacja na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

48. Informacja na temat stanu przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
dla perspektywy finansowej 2014-2020 w województwie podkarpackim. 

49. Sprawozdanie z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2013 rok. 

50. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok.  

51. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek 
organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2013 rok. 

52. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie  
od 7 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 

53. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XLIII sesji w dniu 24 lutego 2014 r. 

54. Interpelacje i zapytania radnych. 
55. Wnioski i oświadczenia radnych. 
56. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołu XLIII sesji. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że protokół XLIII sesji Sejmiku został 
radnym przekazany, nie wpłynęły żadne uwagi w związku z czym zarządził 
głosowanie za jego przyjęciem. Protokół został przyjęty 27 głosami za, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Klasztoru OO. Bernardynów w Dukli. 
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Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. W związku z brakiem głosów 
w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała 
została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od 
głosu. 

Uchwala NR XLIV/890/14 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania 
stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W związku z brakiem 
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/891/14 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że ma wątpliwości co do adresu tej placówki bo 
jeśli się mówi, że Łańcut ul. Grunwaldzka 11 to dla niego jest to tylko działka. W jego 
ocenie powinno być, co zgłaszał droga mailowa lecz nie otrzymał odpowiedzi, że jest 
to jakaś budowla np. siedziba dotychczasowej szkoły itd. Dodał, że dotyczy to 
wszystkich uchwał podejmowanych w tym temacie. 

Wicemarszałek Jan Burek zaznaczył, że jest to dotychczasowa siedziba szkoły 
medycznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/892/14 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ewa Draus stwierdziła, że w uzasadnieniu podane 
jest, iż utworzenie tego centrum podyktowane jest względami finansowymi                         
i organizacyjnymi w związku z czym poprosiła o przedstawienie tych względów. 
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Wicemarszałek Jan Burek odpowiedział, iż obserwują coraz mniejszy nabór do 
naszych szkół medycznych gdzie środki materialne i kadra są znakomite. Żeby 
zapobiec zwalnianiu chcą poszerzyć działalność tych szkół poprzez centra                               
i skorzystać ze środków europejskich z PO Kapitał Ludzki z kolejnej perspektywy, 
gdzie oprócz młodzieży będzie można kształcić dorosłych. 

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

Uchwala NR XLIV/893/14 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Jaśle. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W związku z brakiem 
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/894/14 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W związku z brakiem 
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/895/14 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W związku z brakiem 
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/896/14 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W związku z brakiem 
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za.  
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Uchwala NR XLIV/897/14 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Sanoku. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W związku z brakiem 
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 26 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/898/14 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W związku z brakiem 
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/899/14 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W związku z brakiem 
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/900/14 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W związku z brakiem 
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/901/14 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii 
projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków 
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.   

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
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projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/902/14 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji: 
Ropczyce ulica Masarska, Ropczyce ulica Robotnicza, Lubzina – Brzezówka 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ropczyce – Paszczyna. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/903/14 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/904/14 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radomyśl 
Wielki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radomyśl Wielki. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/905/14 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/906/14 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Horyniec – Zdrój. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/907/14 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Tuczempy i propozycji planu aglomeracji Kostków. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/908/14 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Wielopole Skrzyńskie. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/909/14 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Bojanów. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/910/14 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Wiązownica. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
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Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/911/14 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Laszki. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/912/14 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Pilzno i propozycji planu aglomeracji Jaworze – Bielowy. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/913/14 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wola 
Roźwienicka. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/914/14 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Sieniawa. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/915/14 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Ostrów. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/916/14 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Rymanów. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/917/14 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Sanok. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/918/14 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 
października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 
głosami za.  

Uchwala NR XLIV/919/14 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014. 
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Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.  

Członek Zarządu Tadeusz Pióro na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określone 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U.  
Nr 88, poz.808 z późn.zm.), dla Samorządu Województwa Podkarpackiego,                                
w wysokości  9 605 547 zł wnioskuje się przeznaczyć w 2014r. na : 

1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 j.t. ), 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej. 

3. zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

Środki PFRON oddane do dyspozycji Samorządu Województwa na 2014r. są w 
wysokości 9 605 547 zł. Jest to kwota większa o 3,5 % w stosunku do kwoty jaką 
dysponowało Województwo w 2013r. (tj.9 278 325 zł). 

Na 2014 rok złożono 10 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.  

Dotychczas  wpłynął jeden wniosek od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób                
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie, o dofinansowanie kosztów utworzenia 
zakładu aktywności zawodowej w Krośnie i planuje się w bieżącym roku 
dofinansowanie kosztów jego utworzenia i działania. Ponadto Organizator już 
funkcjonującego ZAZ-u w Woli Żyrakowskiej wnioskował o wzrost zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych o 5 osób. Dofinansowanie kosztów utworzenia nowego Zakładu 
w Krośnie oraz wzrost zatrudnienia w Zakładzie w Woli Żyrakowskiej zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2014r. Po utworzeniu nowego 
Zakładu oraz wzroście zatrudnienia w ZAZ-ie w Woli Żyrakowskiej, w województwie 
funkcjonować będzie dziewięć zakładów aktywności zawodowej zatrudniających 
łącznie 284 osoby niepełnosprawne (wzrost o 30 osób w porównaniu  
do 2013 roku). 

Kolejne zadanie, tj.: zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych odbywać się  
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będzie (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie)  na zasadzie ogłaszania otwartego konkursu ofert. 

W związku z powyższym otrzymane środki PFRON planuje się przeznaczyć na 
realizację wszystkich trzech ustawowych zadań.  

Przeznaczenie środków PFRON na realizację w 2014r. ww. zadań zostało 
zaakceptowane przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób 
Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2014r. 

Radny Tadeusz Majchrowicz podziękował Zarządowi za to, że w tym projekcie 
uchwały znajduje się utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej w Krośnie ponieważ 
stowarzyszenie na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym włożyło w to kilka lat 
starań i jest to rzecz niezwykle potrzebna i pożądana w mieście Krośnie. Poprosił 
radnych o pozytywne przegłosowanie ww. projektu. 

Bronisław Tofil stwierdził, że trudno jest głosować nad czymś czego się nie ma 
przed oczyma. Zaznaczył, że do niego bardziej dociera słowo pisane niż mówione i 
zgadzając się w całej rozciągłości tematu z przedmówcą, że należy te działania 
wspierać, trudno jest mu glosować za tą uchwałą ponieważ nie dostarczono jej w 
materiałach. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że to co przedstawił przed momentem 
w całości pochodzi z uzasadnienia do projektu tej uchwały i nic nie stoi na 
przeszkodzie aby ono nawet w tym momencie zostało radnym dostarczone. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak stwierdził, że on projekt wraz                        
z uzasadnieniem ma w materiałach więc nie rozumie dlaczego radni mieliby nie 
dostać jednak poprosił obsługę o powielenie i rozdanie radnym tego materiału. 

Radny Czesław Łączak zaznaczył, że na posiedzeniu komisji budżetowej radni 
określili, że wskazane jest, aby skonkretyzować wydatki na te trzy punkty 
wyszczególnione w projekcie uchwały. Na ten czas mamy informację o złożonych 
wnioskach oraz, że 5 mln 200 tyś zł. jest przeznaczone na koszty tworzenia i 
działania zakładów aktywizacji zawodowej. Na następne posiedzenie komisji budżetu 
zapowiedziano aby z tych przepisów, które są przywoływane przy ustalaniu kwoty 9 
mln 600 tyś zł. można było dokonać analizy jak również stwierdzić czy ta kwota jest 
odpowiednia i nie powinna być wyższa. Stwierdził, że on ocenia, iż nie jest dobrze 
skoro ponad połowa osób niepełnosprawnych, które oczekują na pracę tej 
możliwości nie ma i przy całym szacunku do ROPS-u i organizacji, które się tymi 
sprawami zajmują, cos nie jest w porządku skoro taka sytuacja w naszym 
województwie jest.  

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak poinformował, że w przesłanych 
materiałach radni dostali komplet materiałów, na str. 719 znajduje się projekt 
przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że kwota jest wyznaczana algorytmem 
w związku z czym wniosek radnego jest za daleko idący. Rolą Sejmiku jest podjęcie 
decyzji czy dajemy środki na wszystkie trzy zadania czy ewentualnie idziemy w 
jakimś innym kierunku. Zaznaczył, że w 2013 r. zatrudnienie w ZAZ-ach wzrosło o 30 
osób w porównaniu z rokiem 2012. W tym momencie w ramach możliwości jakie 
mamy wpłynął tylko jeden wniosek z Polskiego Towarzystwa na rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym w związku z tym tworzymy ten nowy, dziewiąty ZAZ. 
Gdyby były inne wnioski to zarówno ROPS jak i Zarząd pochyliłby się nad tym. 

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że jest ostatnią osobą, która chciałaby źle 
zadziałać na rzecz osób niepełnosprawnych ponieważ w stowarzyszeniach różnego 
rodzaju działa co najmniej od 1990 r. ale jako radna nie może pozwolić sobie aby 
głosować w ciemno. Zaznaczyła, że owszem uzasadnienie jest ale załącznika nie 
było i w dalszym ciągu nie ma. Poprosiła aby ten załącznik do radnych dotarł bo 
chciałaby wiedzieć i kontrolować jak to będzie realizowane. Zwróciła się do Radnego 
Łączaka – Przewodniczącego komisji budżetowej, że zamiast mówić dzisiaj , że jest 
potrzeba zagłosowania za uchwałą to trzeba robić posiedzenie komisji tak, aby 
można było na niej podyskutować. Zaznaczyła, że na dzisiejszym posiedzeniu 
komisji nie była w akcie protestu przeciwko temu, że traktuję się radnych jako 
maszynkę do głosowania bo co to za komisja budżetowa, która zbiera się o 10.30 
przed sesją gdy są tak ważne tematy. Dodała, że jeżeli pan Przewodniczący nie ma 
czasu to ona bardzo prosi o jego zmianę a czas, który poświęcił na sesji na 
uświadamianie radnych w stosunku do tego jak postępuje jest co najmniej 
nieelegancki. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak raz jeszcze powtórzył, że radni 
materiały otrzymali i można było się z nimi zapoznać. Ponadto zacytował treść 
uchwały: 

§ 1 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określone 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym – dla Samorządu 
Województwa Podkarpackiego w  wysokości 9 605 547,00 zł przeznacza się  
w 2014 roku na realizację następujących zadań: 

1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,  
za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów  

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej, 

3) zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że nie ma mowy w treści uchwały o żadnym 
załączniku, jest obszerne uzasadnienie do projektu. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Janusz Magoń zaznaczył, że jeżeli chcemy 
wykazać tutaj pomoc i zrozumienie dla osób niepełnosprawnych to powinniśmy 
podjąć działania w celu przegłosowania tej uchwały dlatego, że my dzisiaj 
przyjmujemy środki, które są przeznaczone z PFRONu. Jeżeli chcemy udzielić 
pomocy to powinniśmy tę uchwałę przegłosować dlatego, że obecnie funkcjonujące 
ZAZ-y czekają na środki. Na kolejne dwa zadania trwa postępowanie konkursowe             
i w stosownym terminie będziemy mieć informacje o podziale tych środków. 

Radny Maciej Lewicki zaznaczył, że wydaje mu się, że za daleko idziemy gdyż co 
roku był podział środków PFRON Inie było żadnego problemu. Poprosił aby skończyć 
dyskusje i przegłosować ten projekt uchwały, bo nie można mu nic zarzucić. Poprosił 
aby udzielić głosu przedstawicielowi osób niepełnosprawnych i nie dyskutować 
więcej bo dopiero potem nastąpi podział tych środków. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta jednogłośnie 30 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/920/14 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Dębica w roku 2014 pomocy 
finansowej. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.  

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że w projekcie uchwały czytamy, że udziela się 
Miastu Dębica w roku 2014 pomocy finansowej w kwocie 70 000 zł                                    
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
natomiast w uzasadnieniu, że Burmistrz Dębicy powołując się na decyzję 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy nr NB-7356-III-19/2013 z 
dnia 9 grudnia 2013 roku nakazującą wykonanie robót budowlanych zmierzających 
do usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia zwrócił 
się z wnioskiem o wsparcie finansowe ten cel. Biorąc pod uwagę specyfikę i ilość 
użytkowników tego terenu stanowi on obszar zagrożenia nie tylko dla mieszkańców 
gminy. Dodał, że w jego ocenie wygląda to tak jak z budową Świątyni Opatrzności 
Bożej, że następuje falandyzacja prawa i obejście przepisów zabraniających 
finansowania instytucji Kościoła Rzymskokatolickiego, przypomniał, że jest to 
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instytucja bardzo bogata a dolewanie wody do pełnej studni nie przystoi biednemu 
samorządowi województwa.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Czesław Łączak 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd projekt 
uchwały i udzielenie pomocy na usunięcie uszkodzenia dachu Kościoła Parafii 
Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Zaznaczył, że 
nie zamierza polemizować w zakresie odnoszenia się do spraw ogólnych. 
 
Marszałek Władysław Ortyl uspokoił radnego, że tutaj żadnego naciągania prawa 
nie ma, konsultowane było to z RIO i jest to zgodne z prawem i regulacjami 
dotyczącymi samorządów. Zwrócił się z tym wnioskiem Burmistrz Dębicy, którego 
poprosiliśmy o informacje jaki tu będzie możliwy montaż finansowy i jak można 
przeczytać w uzasadnieniu jest pomoc w kwocie 80 tyś zł. ze strony gminy Dębica. 
Całość kosztów to ponad 450 tyś. zł. Należy popatrzeć na to jak na swego rodzaju 
punktową klęskę żywiołową i my w ramach gestu solidarności powinniśmy w takich 
przypadkach reagować. Gdy rozmawialiśmy o zadaniach na 2014 r. sam 
Przewodniczący zaproponował aby stworzyć fundusz solidarnościowy, który                      
w trudnych przypadkach pozwalał by reagować – to jest taka próba. Funduszu póki 
co nie mamy, próbujemy go zorganizować w ramach towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządowe taki TUW prowadzi i 
chcemy się temu przyglądnąć i rozwinąć. Wówczas z poziomu samorządowego nie 
musielibyśmy na to reagować a efekt funduszu , który działałby w ramach wszystkich 
członków stowarzyszenia byłby bardzo dobrym instrumentem. Dodał, że obiekt 
kościoła jest obiektem publicznym obok którego przechodzą ludzie i dzieci których 
bezpieczeństwo jest zagrożone. Wyraził tu opinie również Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 
 
Radny Władysław Stepień stwierdził, że bardzo podoba mu się formuła solidarności 
ze środowiskami lokalnymi w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia i w ramach tego 
chciałby aby ta solidarnością objąć szkodę, która powstała w wyniku tej samej 
wichury na cmentarzu w Grębowie gdzie zerwany przez wichurę dach wylądował na 
zabytkowych nagrobkach i kapliczce. Najpierw proboszcz parafii a następnie on jako 
radny zwrócili się z prośbą aby przyznać na renowacje tych nagrobków chociaż                  
w części kwotę 30 tys. zł. na co zarząd odpowiedział, że nie ma pieniędzy. W 
związku z tym, w ramach tej solidarności o której mówił Marszałek zaproponował aby 
kwotę 70 tyś dla Dębicy podzielić i dać 20 tys. na cmentarz w Grębowie a 50 dla 
Dębicy.  
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że procedowanie propozycji radnego jest 
niemożliwe w dniu dzisiejszym ze względów proceduralnych i konieczności 
posiedzenia komisji budżetowej. 
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Radny Bronisław Tofil stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie 
ponieważ bulwersuje go to, co to znaczy, że stanowi to obszar zagrożenia. W jego 
opinii zagrożenie było wtedy gdy ten dach leciał a jak już spadł to zagrożenia nie ma. 
Jego wniosek jest taki aby nie kamuflować i nie owijać w bawełnę tylko powiedzieć, 
że potrzebne są pieniądze na to czy na to a nie mówić jest to obszar zagrożenia dla 
mieszkańców gminy. 

Marszałek Władysław Ortyl potwierdził raz jeszcze, że jest to zagrożenie 
bezpieczeństwa a co do solidarności to stwierdził, że wchodzą tu w grę jeszcze inne 
czynniki np. bezpieczeństwo, to że potwierdził zagrożenie Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, jest to odruch solidarnościowy, chcemy aby taki fundusz 
funkcjonował, jest to obiekt publiczny. Ponadto zaznaczył, że nad każdym 
przypadkiem należy pochylić się indywidualnie.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że kościoły w większości są nieogrodzone a te, 
które maja ogrodzenia są otwarte i wszystkie dziedzińce i place wokół kościoła są 
dostępne. Kościół Miłosierdzia Bożego nie jest ogrodzony, należy do niego ok. 
12 000 parafian a jest tam swobodne dojście również pod to miejsce z którego mogła 
spaść blacha po tej wichurze blisko 3 miesiące temu. Jeżeli nie będzie dokonany 
gruntowny remont tego pokrycia dachowego to stanowi to zagrożenie dla każdego, 
kto się znajdzie w pobliżu, może to być nawet 50 m jeżeli chodzi o spadające 
odłamki tego dachu. Poprosił aby przyjąć, że to zagrożenie było a ta kwota jest 
zasadnym wsparciem. 

Radny Władysław Stępień stwierdził, że Przewodniczący Susznie zwrócił mu 
uwagę, że jego propozycja nie może być dziś procedowana dlatego tez wycofuje ten 
wniosek zaznaczając jednocześnie, że poprze propozycję pomocy dla Dębicy. Tym 
samym zapowiedział, że po spotkaniu z proboszczem i wójtem Gminy Grębów 
sygnalizuje złożenie takiego wniosku ponownie i ma nadzieję, że tym razem Zarząd 
nie odpowie mu, że nie ma na to pieniędzy. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta 23 głosami za, 1 osoba była 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XLIV/921/14 stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2014 rok. +AUTOPOPRAWKA 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.  

Skarbnik Województwa Janina Jastrząb jeżeli chodzi o dochody to następuje ich 
zwiększenie o kwotę 447 tyś. 301 zł i są to dochody związane z refundacja wydatków 
na projekt realizowany przez Departament Rozwoju Regionalnego, zwroty środków 
niewykorzystanych na koniec roku a zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku 
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przez jednostki oświatowe w sumie na 167 tyś. 422 zł i zwroty podatku VAT                          
w związku z rozliczeniami zadań realizowanych przez instytucje kultury w 2013 r. 
Jeżeli chodzi o zmniejszenie to jest dosyć duża kwota bo 1 371 090 zł i dotyczy ona 
części oświatowej subwencji ogólnej w związku z już ostateczna decyzją Ministra 
Finansów po uchwaleniu ustawy budżetowej, niestety ale subwencja została 
zmniejszona i w tej chwili wynosi 45 407 485 zł. Po stronie wydatkowej zmniejszenie 
ogółem wynosi 8 401 151 zł natomiast zwiększenie 8 400 179 zł. W ramach tych 
zwiększeń kwota ponad 4 mln zł. dotyczy przeniesień w ramach działów, rozdziałów 
pomiędzy sektorami dotacji celowej na współfinansowanie projektów realizowanych 
w ramach RPO. Równocześnie następuje zmniejszenie wydatków na naprawy 
uszkodzonych autobusów szynowych w kwocie 500 tys. zł., z zimowego utrzymania 
dróg kwota 2 282 184 zł, z tytułu poręczeń 1 173 788 zł. Następuje również 
zwiększenie wydatków i dotyczy to ustalenia wydatku na wkład własny do realizacji 
zadania „zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 
877 Naklik – Szklary” na kwotę 2 282 724 zł. dostaliśmy dotacje w kwocie 4 200 000 
zł. Kolejny wydatek to opracowanie przy UM dokumentacji na rozbudowę budynku 
przy ul. Lubelskiej w kwocie 400 tyś. zł., rozbudowę infrastruktury informatycznej 
(informacja pasażerska w pojazdach szynowych) w kwocie 257 tyś 125 zł. Ponadto 
315 tys. zł. w zakresie kultury tj. ustalenie planu wydatków na dokończenie zadania 
realizowanego w ramach RPO kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona 
budynku centrum, ostatnia zmiana to 600 tyś zł. na ustalenie planu wydatków na 
pomoc finansową dla powiatu sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności 
Muzeum Historycznego w Sanoku. Na skutek wszystkich zmian następuje 
zwiększenie deficytu o kwotę 922 tyś. 918 zł ale równocześnie na skutek 
zmniejszenia przychodów konieczne jest uruchomienie wolnych środków z 
rozliczenia roku 2013 na kwotę 1 839 480 zł.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała została przyjęta 23 głosami za, 1 
osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XLIV/922/14 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg krajowych. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Gospodarki i Infrastruktury. W związku z brakiem głosów              
w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, w wyniku którego, uchwała 
została przyjęta jednogłośnie 27 głosami za.  

Uchwala NR XLIV/923/14 stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 
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Sprawozdanie z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w roku 2013. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami 
na sesję i stanowi ono załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

Radny Bronisław Tofil zaznaczył, że w sprawozdaniu z działalności Komisji 
Rewizyjnej jest zapis: „po zapoznaniu się z treścią odpowiedzi Marszałka 
Województwa na zapytanie zgłoszone na sesji SWP w dn. 26 sierpnia 2013 r. w 
sprawie zatrudnienia nauczyciela w Medycznej Szkole Policealnej w Stalowej Woli, 
Komisja podjęła wniosek o powołanie zespołu kontrolnego celem przeprowadzenia 
kontroli w tej jednostce”. Zwrócił się do Pana Przewodniczącego ażeby ten wniosek 
nie był martwy, żeby ten zespół uzyskał upoważnienie i przystąpił do działalności.  
Jak do tej pory zespół jest powołany niemniej jednak nie otrzymał żadnych 
upoważnień żeby przystąpić do takiej kontroli.  

Przewodniczący Sejmiku zaapelował aby Przewodniczący Komisji rewizyjnej 
wystąpił z upoważnieniami. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Miazga poinformował, że zespół 
kontrolny został powołany kilka miesięcy temu a od tamtej pory nie było głosów aby 
stosowne upoważnienia zostały wystawione. Jeżeli są konieczne to zostaną wydane. 

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że on cierpliwie czekał a ze strony 
Przewodniczącego Komisji nie było żadnych działań. Dodał, że to nie on jest od tego 
aby przypominać tylko Przewodniczący Komisji powinien realizować swoje 
obowiązki.  

Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie 
wojewódzkim za 2013 rok. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję i stanowi ona załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 

Informacja na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie 
województwa podkarpackiego. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję i stanowi ona załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska Stanisław Bajda podziękował za informację, która jest bardzo dobrze 
przygotowana. Stwierdził, że można powiedzieć że dużo w tym temacie zostało 
zrobione ale można też, że nie wystarczająco ale są uwarunkowania, które wpływają 
na taki a nie inny stan. Jedna z przyczyn jest to, że za zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe odpowiada wiele instytucji samorządowych i rządowych.                              
O samej wodzie i tym co znajduje się miedzy wałami decyduje RZGW, za wały 
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odpowiada Marszałek natomiast pieniądze żeby te wały budować lub remontować 
dostaje Wojewoda z Ministerstwa i przekazuje Marszalkowi. Na wypadek powodzi 
sztab kryzysowy jest u Wojewody i u Starostów. Największe wydatki, najwięcej pracy 
i największa odpowiedzialność spoczywa na Marszałku, który chcąc wywiązać się               
z nałożonych zadań musi żebrać o pieniądze i szukać ich gdzie tylko może. Drugą 
sprawą jest uzyskanie pozwoleń prawnych i środowiskowych, co trwa bardzo długo i 
różne organizacje ekologiczne piszą pisma i petycje, które musza być rozpatrywane i 
trudno rozpocząć inwestycje. Poza tym inwestycje te są bardzo kosztowne, 
dokumentacja musi być przygotowywana bardzo długo, żeby rozpocząć inwestycje i 
ogłosić przetarg trzeba mieć zabezpieczone pieniądze, jeżeli ma się zabezpieczone 
pieniądze to taki czas jak teraz, trzeba ogłosić przetarg, który też trwa i do realizacji 
zadania można przystąpić jesienią a jak wiemy wielu zadań o tej porze roku nie 
można zrealizować. W latach 2010 – 2013 szkód powodziowych było na kwotę 270 
mln zł. a różnego rodzaju naprawiana szkód powodziowych i bieżącego utrzymania 
na kwotę 95 mln zł. natomiast na inwestycje w tym okresie wydano 170 mln zł. 
Dodał, że Program Górnej Wisły był realizowany szczątkowo a obecnie Programy                
i Górnej Wisły i Odry są wstrzymane ze względu na opracowywanie master planu, 
który ma być gotowy w sierpniu. Ze względu na ogromne szkody poczynione w 2010 
r. przez powódź, Komisja Rolnictwa pod przewodnictwem Władysław Stępnia 
doprowadziła do tego, że w dn. 24 września 2012 r. została przyjęta przez Sejmik 
uchwała w której to wymieniono 29 zadań, które miałyby w maksymalnym stopniu do 
2019 r. poprawić stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Ze względu na brak 
środków w roku 2013 z tych 29 zadań zrealizowano 3, obecnie realizowane jest 8 a 
pozostałe są przygotowywane i nie ma żadnej pewności, że środki na te zadania 
będą zabezpieczone. Stwierdził, że jako Komisja Rolnictwa piszą różnego rodzaju 
pisma, petycje i prośby do Ministerstwa, do Premiera jednak w większości 
przypadków nie otrzymują odpowiedzi. W lutym komisja wystosowała pismo do 
Zarządu Województwa z prośbą o ponaglenie instytucji państwowych i tych, które 
odpowiadają za stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych, Zarząd takowe pismo 
wysłał i obecnie czekamy czy będzie jakakolwiek reakcja. Na posiedzeniu Komisji 
Rolnictwa przyjęto jedenaście punktów, które mają poprawić uchwałę z 2012 r. i 
wpłynąć na przyspieszenie prac. Poprosił radnego Władysława Stępnia ażeby te 
punkty omówił a zarząd o poważne potraktowanie tej kwestii aby Sejmik na 
następnym posiedzeniu zajął się poprawka uchwały z września 2012 r. 

Radny Władysław Stępień zaznaczył, że poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego to jedno z ważniejszych zadań jakie po 2010 r. gospodarz 
województwa jakim jest Sejmik realizuje. W ej kadencji mamy szansę dokonać 
przełomowego postępowania w kwestii zbliżenia się do zmniejszenia zagrożeń 
aczkolwiek trudności jest wiele. Przypomniał, że w dniach 13-14 kwietnia 2011 r. 
miała miejsce pierwsza wizytacja na wałach, były tam w zasadzie cztery komisje, 
które spotkały się tam z ludźmi, z wykonawcami, z Zarządem, krakowskim RZGW, 
RDOŚ i wieloma innymi instytucjami. Tam wysłuchali jednego ważnego urzędnika              
z Krakowa, który tłumaczył jak ważnym wydarzeniem jest fakt, że w dolinie 
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Sandomierza jest oryginalny motyl w związku z czym nie można wycinać 
zakrzaczenia i zadrzewienia w tym miejscu a właśnie tam nastąpiła największa 
katastrofa w wyniku czego 11 tysięcy ludzi poniosło potężne straty. 920 mln zł. Rząd 
wydał na likwidację szkód po powodzi w 2010 r. tylko w Województwie 
Podkarpackim. Program, który opracował Dyrektor Stachura przy wsparciu radnych 
opiewał na kwotę 300 mln zł. Pierwsza uchwała w sprawie polepszenia 
zabezpieczeń została podjęta w czerwcu 2011 r. po niej w czerwcu 2012 r. były 
ponowne wizytacje na wałach. Następnie 5 września Marszałek zorganizował                  
w Sędziszowie konferencje w sprawie bezpieczeństwa w dorzeczu Wisłoki                  
z udziałem pełnomocnika Rządu Pana Jerzego Millera. We wrześniu 2012 r. była już 
druga uchwała powodziowa, która pokazała harmonogram robót w obecnej i kolejnej 
kadencji. Następnie 8 marca 2013 r. tu w sejmiku odbyło się spotkanie wszystkich 
urzędów, które są zainteresowane współpracą w jak najszybszym przygotowaniu 
inwestycji przeciwpowodziowych. 16 marca w Tarnobrzegu odbyła się konferencja              
w sprawie bezpieczeństwa w dorzeczu Wisły i Sanu, w dniach 6-7 czerwca                       
w Baranowie Sandomierskim odbyła się ogólnopolska konferencja 
Przewodniczących Komisji Rolnictwa i ochrony środowiska, gdzie zostały 
przygotowane petycje do Rządu, do Parlamentu i do wszystkich instytucji, które 
zajmują się Programem Górna Wisła i innymi. Niestety bardzo długo czekaliśmy na 
odpowiedzi, musiał osobiście złożyć skargę do Marszałka Sejmu i Premiera Rządu 
żeby Ministrowie odpowiedzieli na nasze postulaty, które już w tej chwili są do 
dyspozycji w naszym Sejmiku. W tym czasie miały jeszcze miejsce dwa spotkania               
z Podkarpackimi Parlamentarzystami. Na forum Rządu jest tak, 8 sierpnia 2011 r. 
Rada Ministrów podjęła uchwałę o wdrożeniu do realizacji Programu Bezpieczeństwo 
Przeciwpowodziowe w Dorzeczu Górnej Wisły, stanowiono pełnomocnika, pięć 
województw, ogromne pieniądze, perspektywy itd. Zaraz rozpoczęły się urzędnicze , 
potężne działania komisja, koncepcja, program, drugi program, jeden wykluczaj drugi 
a trzeci je uzupełnia. Do tego weszła UE, która wg szacunków ze strony rządowej ma 
zapewnić finansowanie inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce na poziomie 57% 
wszystkich kosztów czyli Unia Płaci, Unia rządzi. Tu pochylono się nad dyrektywą 
wodną i urzędnicy w Brukseli uznali, że rządowy program jest niezgodny                              
z europejska dyrektywą wodną. UE zażądała żeby Polska opracowała program 
makro, program globalny i w związku z tym tworzy się master plany, które mają być 
gotowe w sierpniu tego roku, UE zażądała również aby opracować Program Ochrony 
Wód w Polsce i włączyć w to również sprawy melioracyjne. To wszystko jest 
potrzebne ale to opóźnia realizacje tych celów, które są tu ważne. Dodał, że był 
osobiście przekonany, że na koniec tej kadencji będziemy już na prawym wale Wisły, 
na lewym wale Sanu, że będziemy Kończyc stary i Nowy Breń, że będzie skończona 
Trzesniówka – Łęk i wiele innych. Niestety roboty trwają, są mocno zaawansowane    
a niektóre, te główne, jeszcze się nie rozpoczęły. Podziękował Dyrektorowi 
Stachurze  i jego służbom za ogrom pracy wykonanej przez te 3 lata. Stwierdził, że 
uważa iż komisje sejmikowe w czerwcu tego roku powinny ponownie złożyć 
wizytacje na wałach, spotkać się z samorządami, z radami sołeckimi, z inwestorami, 
urzędnikami ze wszystkich służb i popatrzeć jak to wygląda. Zaznaczył, że chciałby 
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również aby Sejmik utrzymał zwarte w uchwale z 24 września 2012 r. końcowe 
terminy inwestycji. Zwrócił się do Marszałka twierdząc, że należałoby uzyskać 
informację od pełnomocnika Programu Górna Wisła czy wszystkie nasze inwestycje 
zapisane w uchwale z 2012 r. są nadal aktualne, czy one przechodzą do master 
planów. Jest również zadanie dosyć oryginalne czyli zabezpieczenie przed powodzią 
oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu, ona zatonęła i jej odbudowa kosztowała 17 
mln zł. W związku z wnioskami z Gminy Zaleszany poprosił aby włączyć do 
programu maleńki aczkolwiek kapryśny potok Osa. Ponadto należy żądać aby nasz 
Sejmik i władze w województwie otrzymały plan wycinki zakrzewień i zadrzewień                 
w naszym regionie bo jest on zrobiony dla całej Polski i chcieliby żeby do działało               
w widłach Wisły i Sanu i starego i Nowego Brnia bo tam w międzywalu rośnie las. 
Komisja wnosi również o to i prosi Pana Marszałka i szefów Klubów aby nasi 
Parlamentarzyści wnieśli aby w Sejmie w tym roku odbyła się debata o stanie 
realizacji Rządowego Programu Górna Wisła (on już rozmawiał z Posłem Burym i 
Klub PSL podjął taką inicjatywę, prosi o poparcie pozostałych). Dodał, że na koniec 
musi wspomnieć o zbiorniku Krempna bo tak się składa, że jesienią będzie 20 lat 
odkąd z komisją Sejmowa przyjechał na Podkarpacie, spotkali się wtedy z piękną 
Panią Wójt Gminy Cisna, która dzisiaj jest euro deputowaną. W sprawie zbiornika nic 
przez te lata się nie zmieniło, ciągle trwają działania koncepcyjne, analizy, ekspertyzy 
i żaden Rząd się nie podejmie żeby to zrobić bo to kosztuje miliardy. Poprosił aby 
uwagi komisji zostały przez Zarząd przyjęte, aby wzbogaciły zapisy uchwały                       
z 24 września 2012 r.  

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, że radny Stępień mówi              
o spotkaniach sprzed lat i braku decyzji w sprawie zbiornika i zapytała czy zapomniał 
kto rządzi. Rządzi koalicja PO – PSL a to są projekty rządowe. Rząd PIS-u wpisał do 
realizacji zbiornik Kąty – Myscowa a kto go wykreślił, no przecież rządząca koalicja. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ewa Draus podziękowała zarówno obecnemu jak               
i poprzedniemu przewodniczącemu Komisji rolnictwa za podjęcie niezwykle ważnych 
tematów. Wnioskowała aby w sprawach bezpieczeństwa, które należą do 
podstawowych potrzeb naszych mieszkańców, przeprowadzić wcześniej jakąś 
debatę, co zostało zrealizowane po tak wielu latach. W 2007 r. został przyjęty 
Program Dorzecza Górnej Wisły w tym celu żebyśmy nie marnowali i nie wydawali 
ciągle pieniędzy na usuwanie skutków. Nasze województwo nie może podnieść 
swojej atrakcyjności dopóki nie ma pełnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
Podziękowała również za przypomnienie najnowszej historii ponieważ ta historia 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego ma ponad 100 lat. Rozpoczął ja nasz 
pierwszy Prezydent II Rzeczypospolitej Gabriel Narutowicz, który określił jakie są 
nasze potrzeby. Zaprezentowana została również niemoc naszej administracji bo od 
lat 70 – tych kiedy to sformułowany został pierwszy program, który nie został 
zrealizowany, historia zbiornika Kąty – Myscowa ma już blisko pół wieku. Niemoc 
administracji polega na podziale kompetencji w ten sposób, że trudno jest podjąć 
jakieś spójne działania. W związku z powyższym potrzebny był program jednak on 
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nigdy nie miał przypisanych przez Sejm funduszy aby mógł zostać rzeczywiście 
zrealizowany. Przerzucanie kompetencji pomiędzy cała administracją centralną to 
jest raczej niekompetencja administracji, że przepisujemy co chwilę te same 
programy. Przepisujemy je w stosunku do jednej dyrektywy potem do drugiej, czy nie 
można tego zrobić od razu dobrze. Zaapelowała aby odbyć debatę w Sejmiku jak 
również do Parlamentarzystów na ręce obecnego tu Posła Ożoga ażeby taka debata 
z udziałem naszych władz samorządowych, odbyła się również w Sejmie.  

Marszałek Władysław Ortyl zaznaczył, że ma nadzieje, iż wszyscy mają 
świadomość o jak trudnym obszarze mówimy zaznaczając, że nad tak ważnymi 
kwestiami powinni pochylić się w poważnej debacie. Dodał, że miał okazje patrzeć 
na to i współdecydować jak powinno się zajmować takimi problemami jak zagrożenie 
przeciwpowodziowe. Było to wtedy, gdy sprawował funkcje Sekretarza Stanu w 
Rządzie Jarosława Kaczyńskiego razem z śp. Grażyną Gęsicką. Założenie do 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego było takie, że od gór w dół robimy po kolei 
zabezpieczenia tak aby nie niszczyć rzeczy robionych wcześniej w dołach rzeki. Na 
liście indykatywnej w takiej logice znalazły się te inwestycje. Logika ta została 
zniszczona, poszło się w konkursy, decyzje indywidualne i powstał z tego tzw. ser 
szwajcarski. Zwrócił się do radnego Stępnia aby nie zagalopowywał się                           
w dyspozycjach, które wydaje bo to nie on Dyrektorowi Stachurze wydaje dyspozycje 
tylko Zarząd. Jeżeli radny chce cos uzgadniać to niech to robi z Zarządem a nie 
Dyrektorem Stachurą i niech nie mówi na sesjach poszczególnych rad gmin i miast, 
że ma upoważnienie od Marszałka. Zaznaczył, że od niego takowego nie otrzymał              
a jak ma od poprzedniego to jest nie ważne. Dodał, że tęsknic za spotkaniem sprzed 
20 lat nie trzeba bo on tez na nim był, tylko on pamięta o czym mówiono a nie 
pamięta aby była tam Europoseł Łukacijewska. Zbiornik Krempna w wykazie                    
o którym wspomniał wcześniej, również się znajdował a później został wykreślony. 
Była określona ścieżka dojścia do tej inwestycji w sensie projektu, w sensie 
dokumentacji, potrzebnych badań i zabezpieczeń bo Ci ludzie tam dramatycznie 
cierpią, albo nie mogą się budować albo budują nielegalnie i Czekaja w niepewności 
bo są w takiej sytuacji jakby ktoś ich stamtąd wysiedlił bo przesuwa                                     
w nieskończoność realizację. Marszałek zaznaczył, że nie czytał aby Jan Bury 
zajmował się powodzią, za to czytał różne inne publikacje. Rzeczywistość jest taka, 
że każdy deklaruje pomoc ale jak cos to tylko są przeszkody.  

Poseł Stanisław Ożóg stwierdził, że mowa jest tutaj o Programie Górnej Wisła a 
takiego program unie ma bo został wysadzony w powietrze. W budżecie państwa na 
ten rok są zabezpieczone środki finansowe na poziomie 1,5% wartości ogółem tego 
programu natomiast w czasie debaty nad projektem budżetu Minister finansów czy 
Minister Środowiska kłamał mówiąc, że jest w trakcie realizacji, wiedząc od roku, że 
programu praktycznie nie ma. Stwierdził, że absolutnie popiera głosy kolegów, że 
należałoby doprowadzić chociażby na poziomie województwa do debaty na ten 
temat dlatego, że były podjęte działania o których pani Przewodnicząca Ewa Draus 
mówiła. Mamy tak mało czasu i tak ważny temat poruszyliśmy, że warto mówić                    
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o konkretach a nie opowiadać jakieś bajki. Jeżeli chodzi o największy PO 
Infrastruktura i Środowisko to pieniądze z Brukseli nie spływają, Rząd Polski nie 
spełnił wymogów nałożonych przez Komisję Europejską. Było 12 przedsięwzięć                
w zakresie ochrony środowiska, które były zapisane w perspektywie 2007-2013 
zapisane na terenie Województwa Podkarpackiego, 10 z nich miało pozwolenia na 
budowę, w jednym dotyczącym rekultywacji wyrobisk posiarkowych nie było 
potrzebne pozwolenie na budowę tylko inne dokumenty a jeśli chodzi o wspomniany 
zbiornik retencyjny to był na etapie zmiany planu i przygotowania decyzji 
środowiskowej. Niestety w lutym 2008 r. Minister Elżbieta Bieńkowska na konferencji 
prasowej poinformowała o wykreśleniu tych 12 przedsięwzięć z PO uzasadniając, że 
żadne z nich nie miało pozwolenia na budowę.  

Radny Jan Tarapata stwierdził, że powiat mielecki został dotkniety przez wszystkie 
powodzie ostatnich lat, poczyniły swoje zarówno Wisła jak i Breń i Wisłoka ale chce 
zwrócić uwagę szczególnie na wody powstające w lasach państwowych. Na dzien 
dzisiejszy tworzy się ulepszenia, poprawia spływ wód natomiast nie zabezpiecza się 
odpływu tych wód. Dzisiaj część powiatu mieleckiego, która w ubiegłym roku została 
zalana ma ten problem nierozwiązany. Zaznaczył, że rozmawiali z dyrektorem lasów 
Państwowych aby poczynić starania i przygotować program, który zatrzyma wody 
spływające z lasów w specjalnych zbiornikach. Poprosił Marszałka aby do tego 
tematu wrócić i rozmawiać z Dyrekcją Lasów państwowych w Krośnie bo zobowiązali 
się taki program przygotować.  

Radny Władysław Stepień stwierdził, że jest zdruzgotany wystąpieniem Pana 
Marszałka bo był przekonany, że w ramach swoich powinności powinien on grupie 
radnych, którzy się intensywnie przez ostatnie 3 lata zajmowali tymi kwestiami 
podziękować a nie napiętnować. Dodał, że jest zdumiony a Przewodniczący Sejmiku 
powinien zwrócić Marszałkowi uwagę, że od oceny radnych jest Prezydium Sejmiku 
a nie Marszałek Województwa. Po drugie zaznaczył, że chciałby sprostować te 
niedorzeczności, które Pan Marszałek raczył w swoich wypowiedziach poruszyć. 
Otóż od pierwszych dni w tym Sejmiku stara się on pracować w różnych zespołach, 
organizuje wizytacje, narady i konferencje i to on a nie Marszałek jeździ do Ministra 
Gawłowskiego raz w miesiącu od 3 lat prosząc aby nasze zadania mogły 
funkcjonować. Ponadto to on z Marszałkiem kara pyta organizował dwie konferencje 
z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Górnej Wisły, to on organizował ogólnopolskie 
konferencje aby opracować i sprecyzować petycje do Sejmu i do Rządu i to również 
on a nie Marszałek był inicjatorem dwóch spotkań z Parlamentarzystami. Dlatego tez 
jest zdziwiony, że Marszałek wystąpił wobec niego w ten sposób. Dodał, że gdyby 
był radnym z PIS – u to Marszałek by mu podziękował ale jak można dziękować 
człowiekowi, który jest w PSL-u. Są to zapewne te nowe standardy, które Marszałek 
zapowiadał obejmując władzę. Dodał, że wyraźnie powiedział, że uzgodnił                          
z Przewodniczącym Klubu PSL Janem Burym, że Klub ten wystąpi do Marszałka 
Sejmu o debatę w Sejmie i prosił tu aby pozostałe Kluby zrobiły to samo. Dodał, że 
ma upoważnienie Marszałka Karapyty aby prowadzić sprawy powodziowe a Komisja 
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Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony środowiska mu te kompetencje 
przedłużyła. Będąc u Marszałka Ortyla na inauguracyjnym spotkaniu z Klubem PSL 
jak ten konsultował sprawy rozwoju województwa, Marszałek z uznaniem odnosił się 
do jego pracy w sprawach powodziowych i nie cofnął mu tych kompetencji. Poprosił 
aby w związku z powyższym nie opowiadał takich rzeczy bo jemu po prostu jest 
wstyd i przykro bo on Marszałka szanuje a Marszałek jego nie. 

Przewodniczący Wojciech Buczak poprosił o powstrzymanie emocji gdyż 
Marszałek nie piętnował radnego, odnosił się do merytorycznych spraw i problemów 
a nie personalnie do osób. 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że on radnemu żadnych upoważnień nie 
dawał a komisja nie mogła mu żadnych pełnomocnictw przedłużyć bo nie ma tak 
żeby komisja przedłużała pełnomocnictwo Marszałka. Zaznaczył, że radny coś tu 
myli pomimo tego, że był wieloletnim posłem i na procedurach powinien się znać. 
Dodał, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że jakiś radny z PIS – u powoływałby się na to, 
że ma pełnomocnictwa Marszałka a by ich nie miał, to on też zwróciłby mu uwagę. 
Stwierdził ponadto, że spotkanie sprzed lat na które powoływał się radny, 
organizował śp. Wicemarszałek Stanisław Zając i on na tym spotkaniu był, tylko 
zapamiętał merytoryczne rzeczy a nie to, że była piękna europosłanka Łukacijewska. 
Zaznaczył również, że radny w swoim wystąpieniu dziwił się, że Komisja Europejska 
kazała robić master plany a to, że przygotowanie ich będzie konieczne wiadome było 
już w 2007 r. To mogło zaskoczyć jakiegoś laika, który myślał że może zrobić tę czy 
tamtą inwestycje udzielnie politycznie. Na zakończenie zaznaczył, że będzie 
reagował zawsze wtedy, gdy ktoś kłamie. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Janusz Magoń powiedział, że chciałby wrócić do 
spokojniejszego tonu dyskusji w związku z czym wejdzie w skalę mikro pewnego 
problemu. Otóż jako wieloletni samorządowiec miasta, które w latach 60 tych było 
bardzo ale to bardzo dotknięte powodzią mianowicie o Przeworsku. Przez wiele lat 
angażował wszystkich w celu budowy programu ochrony tego miasta przed 
powodzią jednak plany te, po blisko już 16 latach stoją w miejscu. Stwierdził, że łatwo 
jest przecinać wstęgi krótkich odcinków drogowych i to tez jest potrzebne ale dla 
mieszkańców obszarów zagrożonych powodzią równie ważne jest budowanie 
bezpieczeństwa powodziowego.  Absolutnie potrzebna jest debata w tym temacie                     
a jego wniosek jest taki aby w ramach niej przygotować kwerendę starań w tym 
temacie. Łatwo można sprawdzić wszystkie zabiegi i starania, przygotować je                   
w formie kalendarza i skończy się dyskusja. Dodał, że jest to temat, który nie 
powinien dzielić a wszyscy powinni w tym temacie pracować, bo po to zostali 
wybrani.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że dzisiaj powinni szczególnie podziękować 
radnemu Stępniowi i radnemu Tarapacie z PSL ponieważ dzisiaj postawili kropkę 
nad i nad niemocą Rządu PO – PSL. Biadolenie, że trzeba się spotkać na kolejnej 
debacie, bez podejmowania decyzji, jest jedynym wnioskiem jaki możemy z tego 
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wyciągnąć. W pierwszym półroczu ma być wprowadzone do realizacji prawostronne 
obwałowanie rzeki Wisłoki, to co zaniedbał Premier Rządu, Wicepremier 
Piechociński czy koalicja, nie będzie interesować mieszkańców Dębicy i okolic. To, 
że radny Stępień ma jakieś upoważnienie to jest jego problem a nie nasze wspólne 
osiągniecie. Dobrze jest mieć wsparcie ale co z tego jak to wsparcie przekłada się na 
to, że będziemy słuchać kolejnych wyrazów niemocy czy to od Posła Gawłowskiego, 
czy przywoływany tu były Marszałek Karapyta czy tez gwiazda Jan Bury. Zapytał co 
chcą przez to osiągnąć i jak budować wały jeśli nie ustalą podstawowych rzeczy              
w UE. Zwrócił się do zarządu aby nie marnować czasu na jałowe debaty tylko 
wprowadzać inwestycje do realizacji a jeżeli jest zaniedbanie interesu państwa to 
niech zajmą się tym najwyższe władze łącznie z Prezydentem. 

Radny Władysław Stępień poprosił aby Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
Stanisław Bajda poinformował Sejmik jakie upoważnienia komisja dała Władysławowi 
Stępniowi do działania w sprawach powodziowych.  

Radny Stanisław Bajda stwierdził, że nie wie gdzie i kiedy radny Stępień powoływał 
się na upoważnienia Marszałka żeby działać w tej dziedzinie. Chce powiedzieć, że 
na prawie każdej komisji rolnictwa był punkt dotyczące realizacji inwestycji 
przeciwpowodziowych. Po tym jak został Przewodniczącym Komisji w trakcie jednej  
z takich dyskusji padł wniosek ażeby były Przewodniczący Stępień, który był bardzo 
zaangażowany w te działalność, monitorowanie jej i kontakty z ministerstwem, mógł 
dalej to robić. Komisja zaaprobowała to, że radny będzie dalej aktywny w tej 
dziedzinie i będzie spotykał się z Ministrem Gawłowskim i informował komisję. Dodał, 
że zaangażowanie Radnego Stępnia w tę sprawę ocenia bardzo pozytywnie zarówno 
on jak i cała komisja i to że aktywnie działa w tych kwestiach to tylko na plus dla 
niego i dla nas wszystkich. Zaapelował aby te dyskusje zakończyć i zorganizować 
debatę poświęconą temu tematowi niekoniecznie na sesji może to równie dobrze być 
konferencja czy tez sesja nadzwyczajna.  

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar odniósł się do toczącej dyskusji twierdząc, że                
w kwestii wniosku radnego Tarapaty dotyczącego odprowadzenia wód z lasów 
państwowych może zapewnić, że Zarząd będzie takie rozmowy prowadził bo jest to 
niezwykle istotna sprawa. Jeżeli chodzi o konsultacje Programu Górnej Wisły z 
pełnomocnikiem Millerem to ma tutaj pewne wątpliwości co do skuteczności kontaktu 
i rozmów na ten temat gdyż uczestniczył w konferencjach przywołanych tutaj przez 
radnego Stępnia gdzie mieliśmy zapewnienie co do dużych pieniędzy, które maja być 
na ten cel przeznaczone. Było zapewnienie, że jeżeli ktokolwiek ma już gotowy 
projekt to może go składać i pieniądze są a wszystko to spaliło na panewce. Dodał, 
że jest przekonany, że tego rodzaju konferencje służą polityce i poza wymianą pism 
nie przynoszą żadnego skutku. Zaznaczył, że on jest zwolennikiem konkretnych 
działań tzn. przygotowania planów, środków i realizacji a nie dyskusji. Dodał, że 
dzisiaj nie mamy wpływu na realizację bo nie mamy środków, są one po stronie 
władz centralnych. 
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Ocena stanu przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych                  
w świetle Uchwały nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
24 września 2012 r. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ochrony 
przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. 

Informacja o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013.  

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. 

Informacja o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2012 – 2016. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. 

Informacja o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 

Informacja o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Pomocy 
Społecznej na lata 2009 – 2015. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek wyraziła swoje zażenowanie 
przedstawiona informacją z której wynika, że wydano w sumie ok. 4 mln zł. na jakieś 
programy. Kiedy w marcu 2009 r. był przyjmowany program to zapisano, że jego 
celem jest stworzenie rozwiązań umożliwiających pomoc osobom w trudnej sytuacji 
życiowej i pobudzenie ich aktywności społecznej. Zaznaczyła, że nie bardzo wie na 
co te 4 mln zł. zostały wydane, chciałaby wiedzieć co konkretnie zrealizowano, w jaki 
sposób poprawiono warunki tym osobom bo z informacji wynika, że organizowano 
szkolenia, zatrudniano kadrę m.in. rzecznika osoby bezdomnej zapytała ilu osobom             
i w jakich sprawach ten rzecznik pomógł. Zapytała ilu osobom i w jaki sposób 
poprawiono warunki socjalno – bytowe, co to jest projekt dla dzieci i młodzieży i co 
one na tym skorzystały, co to za szkolenia dla rodziców zastępczych bo jeżeli się 
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kogoś kwalifikuje na rodzica zastępczego to po co szkolenie czy rodzica w ogóle 
można wyszkolić, albo się ktoś nadaje i ma empatie i miłość do dzieci w sobie albo 
nie. Wydano miliony złotych w związku z czym zwróciła się z pytaniem do Dyrektor 
ROPS w Rzeszowie Marioli Zajdel – Ostrowskiej jakie firmy organizowały te 
wszystkie szkolenia, spotkania i konferencje bo ma wrażenie, że na tym skorzystały 
jakieś firmy, które to realizowały, jacyś wykładowcy. Zaznaczyła, że nie będzie się 
godzić na to, że na biedzie się zarabia. Zapytała czy po szkoleniu z obsługi 
komputera te osoby dostają laptopy, opłacony Internet, ewentualnie jakie pomoce bo 
w Europie zachodniej jak się robi taką pomoc to tak właśnie to wygląda a jeżeli pani 
Dyrektor nie wie o czym mowa to znaczy, że nie nadaje się na swoje stanowisko. 
Dodała, że od pewnego czasu obserwuje stronę internetową ROPS – u i zastanawia 
się na co ten ośrodek robi i na cym polega kreowanie polityki społecznej. Podkreśliła, 
że pieniądze na omawiany cel powinny być tak wydatkowane aby trafiały 
bezpośrednio do osób potrzebujących bo tylko wtedy osiągnięte zostaną cele. 
Zgłosiła wniosek formalny aby zaproponowaną dziś informację odrzucić bonie jest 
ona informacją o realizacji tego programu a przedstawia jedynie suche fakty                       
o projektach i wnioskach, mówi ile pieniędzy wydano ale nie pokazuje co z tego 
wynika. Dodała, że jej zdaniem pieniądze, które wydajemy z Kapitału Ludzkiego są 
marnotrawione a to jest straszne i należy się temu przyjrzeć.  

Dyrektor ROPS w Rzeszowie Mariola Zajdel – Ostrowska stwierdziła, że chciałaby 
odnieść się do zarzutów Wiceprzewodniczącej i odpowiedzieć na nie. Jeżeli chodzi o 
informację z realizacji wojewódzkiego programu to Zarząd przeznaczył na ten cel 
700 tys. zł. jak wszystkie programy, realizowany on jest za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych. Organizacje te w trybie ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie, w trybie konkursowym, mogą aplikować o te środki. W imieniu Zarządu 
Województwa realizują one zadania na rzecz osób wymienionych w Wojewódzkim 
Programie Pomocy Społecznej, który skupiał się na działaniach wobec dzieci i osób 
starszych natomiast osoby niepełnosprawne są finansowane ze środków 
Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych w trybie 
dotacyjnym lub ze środków PFRON. Organizacje pozarządowe składają wnioski, 
które podlegają ocenie merytorycznej i za pomocą tych organizacji środki trafiają 
bezpośrednio do tych osób. W procesie wychowania część osób spotyka się                        
z ogromnymi problemami wychowawczymi w związku z tym potrzebują wsparcia od 
osób merytorycznie przygotowanych m.in. psychologa, pedagoga. Tego typu zajęcia 
były finansowane w ramach Wojewódzkiego Programu i nie było to żadnym 
przekroczeniem kompetencji. W ramach funduszu Kapitał Ludzki realizowana jest 
kompetencja jaką jest projekt systemowy dla kadry pomocy społecznej i otoczenia.              
Z tej pomocy korzystają pracownicy jednostek i instytucji organizacyjnych pomocy 
społecznej, projekt był ewaluowany i wszystkie zadania pomocy społecznej                          
i wszystkie szkolenia zostały ocenione na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o to, 
kto je wykonuje to odbywa się to wyłącznie w trybie postępowań przetargowych                
w związku z czym nie ma tutaj żadnych sytuacji niejasnych czy nieczytelnych.  
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Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, że Pani Dyrektor nie 
odpowiedziała jej na żadne pytanie. Ona chciała wiedzieć, kto konkretnie wygrywa te 
przetargi i jakie konkretne efekty przynosi to dla osób potrzebujących pomocy 
społecznej, co wynika z tych szkoleń, jakie pomoce ta firma wygrywająca daje 
osobom uczestniczącym w szkoleniu, czego ich uczy i co te osoby w wyniku 
szkolenia zyskują. Dodała, że pani Dyrektor uprawia propagandę i opowiada na 
około, co w gazetach piszą a ona chce wiedzieć konkretnie. 

Dyrektor ROPS w Rzeszowie Mariola Zajdel – Ostrowska jeżeli chodzi                      
o szkolenia zorganizowane z POKL –u to łącznie 5 000 kadry zostało przeszkolone               
i uczestniczyło w tych szkoleniach, w większości tych szkoleń otrzymali oni bardzo 
dobre książki żeby pracownicy instytucji pomocy społecznej mogli zgromadzić sobie 
bibliotekę dlatego, że tych pracowników na to nie stać a ten projekt dedykowany jest 
im żeby byli profesjonalnie przygotowanie i mogli bardzo dobrze pomagać. W jednym 
z projektów w Wojewódzkim Programie finansowaniem objęta została możliwość 
wykupienia leków przez osoby starsze.  

Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że radna ma prawo mieć wątpliwości              
i pytać ale nie ma prawa oceniać funkcjonowania organizacji a tutaj taki proces 
następuje. Zwrócił się do Dyrektor RPOS- u o przygotowanie w ciągu najbliższego 
tygodnia szczegółowej informacji o wykorzystaniu tych środków i dostarczenie 
osobiście do radnej Błądek aby wiedziała jakie organizacje i na co wydatkowały te 
pieniądze. Jeżeli któryś z radnych będzie tym tematem zainteresowany również taką 
informacje otrzyma.  

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że zwykle te informacje przyjmowane są przez 
merytoryczne komisji i jego pytanie jest takie, jakie są stanowiska tych komisji czyli 
Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.  

Radny Tadeusz Majchrowicz wraził swoje oburzenie po głosie Radnej Lidii Błądek, 
która posunęła się zbyt daleko w swoich ocenach i opiniach. Dodał, że wie, iż jest 
ona kandydatką do Europarlamentu w najbliższych wyborach jednak nie jest to to 
miejsce i to forum, gdzie powinno się starać dać pewna informacje aby być bardziej 
rozpoznawalnym wśród wyborców. Tutaj nie musi radna nikogo przekonywać a 
mówienie czy ktoś się nadaje czy też nie na dane stanowisko jest lekka przesadą i 
należy bardziej powściągliwie występować i zabierać głos tym bardziej, że jest się 
kandydatem takiej a nie innej listy bo to jest lista PiS a nie Twój Ruch. 

Radny Janusz Ciółkowski poinformował, że Komisja Zdrowia całe swoje ostatnie 
posiedzenie poświęciła omówieniu problemów opieki społecznej, dodał, że żałuje, że 
Pani Wiceprzewodnicząca nie była obecna na posiedzeniu bo właśnie wtedy te 
kwestie zostały bardzo szczegółowo omówione. Zaznaczył, że można by się 
zastanawiać czy ilość środków w ogóle przeznacza na zadania z zakresu pomocy 
społecznej jest wystarczająca czy tez nie bo w proporcji z innymi działami te środki 
mogły by być większe i może tez lepiej wydawane. Po szczegółowej analizie 
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poszczególnych programów wydaje się, że sama filozofia wydawania środków jest 
dobra. Województwo Podkarpackie w takiej aktywnej formie przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu jest na drugim miejscu w Polsce. Sprawa adopcji to 
odrębna pula, która idzie z państwowych środków i faktem jest, że ktoś może mieć 
predyspozycje jednak należy to sprawdzić. Komisja zastanawiała się czy nie zbyt 
dużo pieniędzy idzie na Centrum Integracji Społecznej w stosunku do szkoleń i innej 
części działalności poświęconej sprawom alkoholowym. Popieranie aktywnych form 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu jest istotne. Jeżeli Radna Błądek ma 
zastrzeżenia to należy się przyjrzeć każdemu programowi oddzielnie i oddzielnie 
każdej sprawie bo nie można ich wszystkich wrzucać do jednego worka i poddawać 
w wątpliwość sens i zasadność wydawania tych środków. Dodał, że Komisja Zdrowia 
pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy programy pomocy społecznej. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Janusz Magoń stwierdził, że ta dyskusja poszła              
w złym kierunku i zaczynamy ją traktować jakby od Sejmiku czy Radnych zależała 
polityka społeczna w naszym województwie. Szkoda, że nie dyskutowaliśmy                    
w momencie podejmowania uchwały o środkach PFRON dlaczego jest 9 mln zł. a nie 
12,5 mln zł. czy 15 mln zł bo wszystkie te środki znalazły by zagospodarowanie                   
i jeszcze by ich brakło. Tak jest i w tym przypadku bo wiemy, że ani ROPS ani 
osobiście Pani Dyrektor nie decyduje o rozdziale środków i o warunkach dotyczących 
poszczególnych programów, są określone procedury i komisje, które weryfikują pod 
względem formalnym wszelkiego rodzaju wnioski, które następnie są realizowane.   

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, że nie wrzuca wszystkiego 
do jednego worka gdyż jesteśmy w punkcie mówiącym o wykonaniu Wojewódzkiego 
Programu Pomocy Społecznej w 2013 r. Obejmuje on różne dziedziny i działania               
a ona odniosła się do spraw, które są w nim wymienione. Poprosiła aby nie odwracać 
uwagi od tematu i nie kierować dyskusji w niewłaściwym kierunku bo ona chce tylko 
rzetelnej informacji jakiej nie dostała. Ponadto zaznaczyła, że na Komisji Zdrowia, 
która przyjmowała tę informacje było tylko dwóch radnych więc nie jest przekonana 
czy wiadomo o czym mowa i czy dwuosobowa komisja daje quorum. Zapytała 
Przewodniczącego Komisji Zdrowia Janusza Ciółkowskiego jak oni to debatowali. 
Ponadto dodała, że w swojej wypowiedzi odniósł się on do tematów których ona 
ogólne nie poruszała. Do Radnego Majchrowicza zwróciła się twierdząc, że zawsze 
interesowała się problemem ludzi potrzebujących i zawsze był on jej bliski, zawsze 
tez będzie i będzie ona w tych tematach zabierać głos. Poprosiła aby jej nie 
traktować w taki sposób gdyż jest to żenujące i niepoważne. Od urzędników 
realizujących zadania województwa mamy prawo żądać informacji i wiedzieć co 
dzieje się w naszych instytucjach a Sejmik w tych dziedzinach spełnia również 
funkcję kontrolną. Podziękowała Marszalkowi Pióro za deklarację i zaznaczyła, że                      
w ciągu tygodnia oczekuje szczegółowej informacji. Podda ją analizie a jeżeli 
potrzebne będą dodatkowe informacje to będzie składać interpelacje na następnej 
sesji. 
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Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że Komisja Zdrowia, która odbyła się w piątek, 
miała quorum. Marszałek Pióro musiał po podjęciu punktów wymagających 
głosowania, opuścić obrady, choć osobiście uważa, że powinien on na posiedzeniu 
komisji być. Przy omawianiu informacji, o których jest mowa faktycznie został na 
posiedzeniu Przewodniczący Komisji i on gdyż ze względu na odbywające się inne 
komisje radni musieli opuścić obrady. Ponadto zaznaczył, że przez ponad 2,5 roku 
miał w nadzorze ROPS i z jego strony jak tez ze strony poprzedniego Zarządu 
współpraca z nim oceniana była dobrze. Biorąc pod uwagę lata w jakich Pani 
Dyrektor ROPS pełni swoją funkcję to była tez dobrze oceniana przez jeszcze 
wcześniejszy Zarząd. Jeżeli chodzi o podział środków to dokonywany jest uchwałami 
Zarządu i są to informacje jawne więc jeśli któryś radny chce to zapewne może je 
uzyskać.  

Radny Fryderyk Kapinos zaznaczył, że uczestniczy w Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Prorodzinnej i Społecznej jak również w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 
i Zatrudnienia od jakiegoś czasu i współprace z Dyrektor Mariola Zajdel – Ostrowską 
uważa za bardzo dobrą. Ponadto zaznaczył, że współpraca pani Dyrektor z 
organizacjami pozarządowymi nie tylko w Rzeszowie ale tez w powiatach jest bardzo 
wysoko oceniana.  

Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że te materiały najpierw są oceniane 
przez niego a następnie poddawane są dyskusji na posiedzeniu Zarządu gdzie Pani 
Dyrektor je omawia. Zaznaczył, że nie mógł uczestniczyć do końca w posiedzeniu 
Komisji Zdrowia jednak te informacje są mu dobrze znane. 

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że nie uzyskał informacji jakie było stanowisko 
Komisji bezpieczeństwa Publicznego i zatrudnienia. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że nie było potrzeby analizowania tej 
informacji przez Komisje Bezpieczeństwa gdyż była omawiana na posiedzeniu 
Komisji Zdrowia.  

Przewodniczący ogłosił pół godziny przerwy do godziny 1440

Sprawozdanie z działalności w 2013 roku oraz planu działania na rok 2014 
Oddziału Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Rzeszowie. 

. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. 

Informacja na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. 



 
 

32 
 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ewa Draus zapytała ile wpłynęło uwag po 
konsultacjach społecznych i jak ewentualnie zostały one uwzględnione. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl przedstawił 
prezentację stanowiącą załącznik nr 49. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ewa Draus doceniając cały wkład pracy                            
i uwzględniając model rozwoju regionalnego jaki został zaproponowany przez Rząd 
w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego czyli model polaryzacyjno – dyfuzyjny 
chciałaby zwrócić uwagę, że idziemy w kierunku bardziej polaryzacyjnym niż 
dyfuzyjnym. Komisja Rozwoju regionalnego od kilku miesięcy zwracała uwagę, że w 
tym modelu dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju naszego województwa, 
biorąc pod uwagę fakt, że nie mamy dużych miast i metropolii a zaledwie kilka miast 
średniej wielkości to koncepcja modelu polaryzacyjno – dyfuzyjnego musiała być 
zaadaptowana. Stało się tak do naszego poziomu rozwoju poprzez wskazanie 
obszaru metropolitarnego czyli ROF – u i miejskich obszarów funkcjonalnych czyli 
MOF – ów. Delimitacja odbyła się na podstawie wskaźników z 2005 r. ale my musimy 
brać pod uwagę to, że zmierzamy do rozwoju naszego województwa na przyszłość i 
ta delimitacja nawet jeżeli nie ma innych wskaźników musi uwzględniać pewna wizje 
przyszłości obszarów funkcjonalnych. Na dzień dzisiejszy ta delimitacja wcale nie 
będzie służyła rozwojowi tych miast ani tych obszarów przyległych. Póki co 
obserwujemy spory pomiędzy samorządami gdyż tam gdzie samorządy widziałyby 
potrzebę włączania się i widziałyby swoje miejsce w ramach MOF – ów to poprzez 
wskaźniki dojazdu do pracy z 2005 r. one są stamtąd wyrzucone. Ważne jest w jaki 
sposób my będziemy realizować i wdrażać ten RPO gdyż zasadność przyjętej 
metodologii okaże się w przyszłości. Nigdy dotąd nie wprowadzaliśmy programów 
gdzie określaliśmy obszary funkcjonalne. Pozwólmy żeby przyszłość sama 
zweryfikowała metodologię a nie próbujmy naciągać i zmuszać samorządów do 
współpracy i do zamykania się w sztywno określonych granicach. Dodała, że z tych 
powodów uważa, że ogromnie ważnym narzędziem jakie zostało tu również 
zaproponowane są ZIT – y, które nie muszą stosować się do określonych granic. 
Tutaj premiowanie współpracy i przekazywanie pieniędzy na wspólne 
przedsięwzięcia w ramach jakichś obszarów funkcjonalnych powinno być 
priorytetem. Dzielenie pieniędzy na obszary funkcjonalne, ściśle określone na 
podstawie starych danych jakie ministerstwo przygotowało to stygmatyzacja tych 
biednych obszarów. Powinniśmy wzmacniać wszelkie narzędzia zmierzające do 
dyfuzji rozwoju, łączenia bogatego z biednym dlatego, że bogaty obszar nie będzie 
chciał współpracować z biednym w związku z tym powinniśmy te współprace 
premiować i starać się aby te biedniejsze obszary podciągały swój poziom rozwoju                
i zmierzały do tych bogatszych. Powinniśmy dążyć do wielkiej metropolii, która swoim 
zasięgiem wzmacnia potencjały wszystkich obszarów. 

Radny Zygmunt Cholewiński zaznaczył, że nie może nie nawiązać do 
realizowanego obecnie RPO i pogratulował Zarządowi wznowienia certyfikacji. 
Stwierdził, że w tej chwili można już w miarę spokojnie pracować po to, aby 
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zrealizować RPO 2007 – 2013. Jeżeli chodzi o RPO 2014-2020 to w wielu kwestiach 
mógłby powielić to co powiedziała Radna Draus bo przedstawiła cenne uwagi jeżeli 
chodzi o obszary, które wymagają interwencji i odpowiedniego zadziałania po to by 
te regiony nie ucierpiały a doganiały czy równały się z tymi lepiej rozwiniętymi. 
Patrząc ze swojego kręgu wyborczego zaznaczył, że powiat tarnobrzeski                                
i stalowowolski satysfakcjonują ale jest powiat niżański czy kolbuszowski gdzie 
właśnie ta interwencja powinna być troszeczkę inna i inaczej poprowadzone pewne 
elementy. W konsultacjach społecznych pojawiło się wzięcie pod uwagę obecnych            
i przyszłych dróg krajowych, autostrad S19 i S74 co da możliwości realizacji dróg 
lokalnych. Przy realizacji i działaniach, które są w toku należy zauważyć, że nie 
możemy dopuścić do tego aby zostawić krajowe programy bo mamy Polskę 
Wschodnią, jak wskazywały urzędy w poprzednich latach. Nie można do tego 
dopuścić bo PO Rozwój Polski Wschodniej jest po to, żeby te regiony wzmocnić ale 
nie może być tak, że poprzez pewne działania, zapisy czy linie demarkacyjne 
doprowadzi się do tego, że nasi potencjalni beneficjenci w różnych obszarach nie 
będą mogli się starać ponieważ jest wskazanie, że mamy pieniądze w Polsce 
Wschodniej. W tym programie obecnie poza konkurencyjną i innowacyjną 
gospodarką są tylko zintegrowane inwestycje terytorialne Miasta Rzeszowa.  

Radna Teresa Kubas – Hul pogratulowała radnej Ewie Draus i zaznaczyła, że                 
z wielkim uznaniem słuchała jej wypowiedzi i w pełni podziela to co powiedziała. Jest 
dla nas szalenie ważne aby w taki sposób zaprogramować rozwój województwa aby 
z korzyści, które zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji tej perspektywy 
finansowej, mogli czerpać inni.  Zaznaczyła, że rozumie aczkolwiek budzi jej obawy 
to, że dokonując wyboru i podziału województwa na MOF – y to część tego 
województwa nie znalazła się nigdzie chociażby Leżajsk i jego okolice. Niepokój 
budzi również obszar przeworsko – jarosławski z tej racji, że samorządy ościenne 
niekoniecznie zostały do niego zaproszone. Dodała, że samorządowcy apelują do 
niej aby umożliwić im szanse współpracy. Zarówno w przypadku MOF jaki ROF – u 
najistotniejsze będą projekty, które zostaną przygotowane bo jeżeli przeważy 
koncepcja żeby środki podzielić statystycznie na mieszkańca, pomnożyć razy liczbę 
mieszkańców i przypisać do jakiejś jednostki samorządu terytorialnego to efekty nie 
zostaną osiągnięte. Tutaj najważniejszą rzeczą będzie kiedyś właściwy dobór 
kryteriów wyboru tych projektów, które będą mogły być realizowane na tych 
obszarach i takie trochę nawet krytyczne spojrzenie na dokumenty, które będą wtedy 
przygotowywane. Ważna rzeczą jest tez to, aby w trakcie prowadzonych rozmów 
pomiędzy Zarządem Województwa a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na 
dobrych warunkach wynegocjować zapisy dotyczące linii demarkacyjnej, zwłaszcza 
w przypadku celu tematycznego I jak i celu tematycznego III bo te działania w dużej 
mierze się pokrywają.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku Janusz Magoń zapytał kiedy przewidywany jest 
nabór do RPO i kiedy ostatecznie będzie ogłoszona lista projektów kluczowych. 
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że przed chwilą na jego ręce wpłynęło 
wystąpienie większości radnych i Członków Zarządu w sprawie uwzględnienia w osi 
priorytetowej VIII w jakości edukacji i kompetencji w regionie Państwowych 
Wyższych Szkół Zawodowych. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podziękował swoim 
przedmówcom za cenne uwagi. Zaznaczył, że my jesteśmy uwikłani w model 
polaryzacyjno – dyfuzyjny, który jest zapisany w dokumentach krajowych. Zaznaczył, 
że nie do końca zgadza się z tym, że idziemy tylko w układ polaryzacyjny bo w trzech 
wariantach w których chcemy tę spójność wspierać to złamane zostaje to podejście 
polaryzacyjne. Dyfuzja dobra, która pójdzie do tych słabszych obszarów musi być 
wsparta finansowo czyli uprzedzona. Dodał, że w poprzednim okresie finansowania 
było narzędzie, które wspierało te słabsze powiaty i teraz też zarząd jest za tym aby 
cos takiego zrobić. Jeżeli chodzi o certyfikacje to zarząd nie chce z tego robić święta 
ale musi podziękować radnym bo to dzięki ich decyzji, że 2 mln zł może wystąpić 
jako koszt, udrożniła tą rzecz i najprawdopodobniej odsetek nie będzie. Podziękował 
tez dziennikarzom, których prosił o nierobienie sensacji i była z ich strony 
powściągliwość. Dodał jeszcze że ze słabszych gmin nie napływa duża ilość i nie jest 
to wysoka jakość projektów ale do turzego trzeba mieć zespół i środki na wkład 
własny. Dodał, że Zarząd stara się o wartość dodaną bo z Polski Wschodniej mamy 
naliczone algorytmem środki a pozostałe musimy wywalczyć tak jak w innych 
programach krajowych. Miarą sukcesu będzie to ile dodatkowych środków 
zdobędziemy i ulżymy innym, którzy będą mogli z nich skorzystać. Duzi 
przedsiębiorcy w PO na badania i rozwój mogą dostać do 20 mln zł. więc niech się 
skrzykną i złożą  na ponad 20 mln aby tutaj mogli dostać ci słabsi. RARR ma 
wyznaczone zadanie, spotkać się z uczelniami, z przedsiębiorcami i stać na czele 
tego aby środki z krajowych programów pozyskać. Dodał, że on jest zwolennikiem 
pomocy bezzwrotnej ale to jak będziemy stosować pożyczki, gwarancje czy fundusze 
kapitałowe, które pozostaną po 2020 r. i będą własnością województwa 
podkarpackiego żeby można je było jeszcze raz używać to jest bardzo duża zachęta. 
Ustawa takie rzeczy przewiduje i to tez nas mobilizuje żeby się z tym zmierzyć i żeby 
można było dalej z tego korzystać. Linia demarkacyjna to rzecz, która cały czas jest 
w ruchu, coraz mniej jest tam do doprecyzowania a my mamy Polskę Wschodnią, 
która nam jeszcze bardziej to komplikuje, jest to trudna sprawa ale wyraził nadzieje, 
że wszystko to się uczytelni i uwagi, które spłynęły do umowy partnerskiej tez m. in. 
zawierają uwagi do linii demarkacyjnej. Jeżeli chodzi o nabór do RPO to zaznaczył, 
że musi się przyznać do błędu, który popełnił, bo czekał na to kiedy Ministerstwo da 
wytyczne, jakieś ramy do naboru projektów indykatywnych i przez to nie został on 
dokonany a był potrzebny po to aby wiedzieć jak budować program ale jednocześnie 
żeby wiedzieć jak konstruować wskaźniki, co jest wielkim problemem i sztuką. Nabór 
byłby tu pomocny, powinien był dokonać naboru a po tym jak przyjdą wytyczne 
narazić się gminom i go skorygować ale mieć łatwiejszą pracę. Po 10 jak zdany 
zostanie program, to prawdopodobnie pojawią się wytyczne i nabór projektów 
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kluczowych. Zaznaczył, że najnowsze wytyczne usuwają z kontraktu terytorialnego 
inwestycje drogowe. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że jego interesują łączniki  autostrady  z drogą  
Nr 4, zapytał czy państwo będzie to finansować. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl stwierdził, że jeśli 
chodzi o wjazdy i zjazdy w  dalszym ciągu podtrzymuje te 6 krytycznych miejsc. 
Przypomniał, że w trzech zaczęli już jako samorząd województwa przygotowywać 
plany funkcjonalno – użytkowe, ma tu na myśli Dębicę Wschód, Sędziszów i Łańcut. 
Dodał, że w dalszym ciągu podtrzymuje to, że będą to chcieli finansować z Programu 
Infrastruktura i Środowisko z tym, że sytuacja jest taka, że nie będzie to przedmiotem 
kontraktu tylko być może przedmiotem trybu konkursowego. 

Informacja na temat stanu przygotowania Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla perspektywy finansowej 2014-2020 w województwie 
podkarpackim. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 50 do niniejszego protokołu. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2013 rok. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 51 do niniejszego protokołu. 

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok.  

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 52 do niniejszego protokołu. 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich 
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2013 rok. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 53 do niniejszego protokołu. 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie  
od 7 lutego 2014 r. do 11 marca 2014 r. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 54 do niniejszego protokołu. 

 

 



 
 

36 
 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XLIII sesji w dniu 24 lutego 2014 r. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na 
sesję. Stanowi ona załącznik nr 55 do niniejszego protokołu. 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Anna Kowalska zgłosiła trzy interpelacje: 

1. Dotycząca zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, 
2. Dotycząca konkursu na dyrektora teatru im. Wandy Siemaszkowej w 

Rzeszowie,  
3. Dotycząca działania Marszałka Województwa niezgodnego z art. 18 ust. 1 

pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

Interpelacje stanowią załączniki Nr 56,57 i 58 do niniejszego protokołu. 

Radny Stanisław Bartman złożył interpelacje dotyczącą redukcyjnego odstrzału 
dzików i zmniejszenia ich populacji o 30%. 

Interpelacja stanowi załącznik Nr 59 do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, że jeden z ostatnich 
Newsweeków opublikował artykuł, który dotyczy płacenia na rzecz polityka pewnych 
pieniędzy. Zaznaczyła, że nie widzi nic złego w tym, że ktoś kogoś wspiera bo jest 
zgodne z prawem wpłacanie na rzecz partii politycznych czy kampanii wyborczych 
ale tutaj tak się dziwnie składa, że wpłacali urzędnicy z UM mający wpływ np. na 
decyzje w sprawach funduszy unijnych, obsługę Zarządu, obsługę prawną, którzy są  
powiązani z Posłem, o którym ostatnio prasa pisze. Szef NIK – u w Rzeszowie 
wszczął postępowanie wyjaśniające ponieważ pracowników samorządowych 
obowiązuje kodeks etyki a zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych art.24 
obowiązkiem pracownika samorządowego jest m.in. wykonywanie zadań 
bezstronnie, sprawnie, sumiennie, dochowanie tajemnicy itd. Zapytała czy nie 
należałoby zbadać a jej zdaniem należy czy wpłata pieniędzy na rzecz tego polityka 
jest publicznym manifestowaniem poglądów politycznych i czy ma to wpływ na 
zachowania urzędnicze tych osób. Czy to nie budzi zastrzeżeń co do bezstronności 
tych naszych urzędników. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl stwierdził, że ta 
sprawa jest wysoce skomplikowana w swojej materii. Odnosząc się do tego 
sprawdził, czym powinien kierować się urzędnik pracujący w tym urzędzie                           
i rzeczywiście jest regulamin etyki i zasad dobrego postępowania. W swoich 
zapisach mówi on o tym, że urzędnik musi być apolityczny. Dodał, że uważa, że takie 
sytuacje nie powinny mieć miejsca bo po pierwsze pojawiają się w mediach i 
pociągają za sobą wątpliwości i różnego rodzaju domysły. Zaznaczył, że niektóre 
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opisy w mediach były nieprawdziwe i ma oświadczenia w tej sprawie, które rzecznik 
do mediów wysłał.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że zgodnie z odpowiedzią na interpelację, którą 
złożył otrzymał zapewnienie, że na najbliższej sesji zostanie złożona informacja o 
wyjazdach zagranicznych niestety na tej sesji również jej nie ma. Wyraził nadzieję, 
że słowo stanie się ciałem i dostaną to na piśmie bo od zapewnienia biegnie już 
trzecia sesja. Druga kwestia to też rzecz, którą Marszałek Ortyl obiecał na sesji trzy 
miesiące temu mianowicie zapewnienie , że radni otrzymają raport z kontroli. 
Certyfikacja została odblokowana wiec w tej chwili nie jest to już tajemnicą. Ostatnia 
kwestia jaką poruszył dotyczy sprawy trudnej dla województwa mianowicie kolejnego 
nierozstrzygniętego przetargu na ścieżki rowerowe z PO Rozwój Polski Wschodniej. 
Takimi projektami było uzasadniane tworzenie tego programu. Zarząd planuje 
ogłoszenie trzeciego przetargu jednak czas biegnie i my jako samorząd 
podejmujemy już w tej chwili ryzyko. Czas na realizację tego projektu jest coraz 
krótszy. 

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że przychyla się do pytania Radnego Miklicza                  
w kwestii projektu dotyczącego ścieżek rowerowych ale też nurtuje go problem,                   
o którym mówiła Radna Błądek. Pojawił się on na posiedzeniu Komisji Głównej 
jednak on zalecałby daleko idącą ostrożność i rozwagę bo jeżeli będziemy opierać 
naszą wiedzę na wystąpieniach medialnych to po pierwsze zafundujemy sobie niezły 
kocioł a z drugiej strony stygmatyzujemy wielu porządnych urzędników 
samorządowych z różnych barw politycznych. Pokazuje to też że system 
finansowania partii politycznych jest w Polsce jawny a nie idzie to spod stołu. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl zaznaczył, że 
faktycznie z wyjazdami zagranicznymi wystąpił pewien niedoczas ze strony Zarządu 
jednak nie wynika to z tego, że jest przy tym dużo pracy tylko chcemy pokazać te 
rzeczy przekrojowo. W kwestii audytu to zaprasza do wglądu, zastanawia się czy 
dawać kopie czy tez nie ale jeżeli nie ma jakichś przeciwwskazań to Zarząd je 
udostępni. W kwestii ścieżek rowerowych to pierwszy raz jest taka sytuacja, że 
powtarzamy przetarg a nie ma obniżonej kwoty. Projekt został odchudzony i trzeba 
jeszcze zmniejszyć wymagania, podzieliliśmy go na mniejsze m.in. po to żeby mogły 
wystartować mniejsze firmy a nie duże korporacje. Wymagania w tym względzie były 
jednak trochę za ostre. Jeżeli firmy wiedząc ile mamy dają 100% więcej to coś w tym 
jest, jest jeden z odcinków który ma tylko kilku milionowy wzrost. Rozmawiamy w tej 
chwili z PARP – em i będziemy rozmawiali z Minister Wendel czy ten odcinek nie 
uruchomić. Jest duża determinacja aby te ścieżki zrobić i będziemy się o to starali. 
Przetarg ogłoszony będzie raz jeszcze ze zmniejszonym zakresem i może się uda. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk w odniesieniu do wypowiedzi Marszałka 
stwierdził że 25 czerwca 2012 r. uchwalono plan wydatków na trasy rowerowe który 
wynosił 65 mln zł. Kiedy przystąpiono do opracowywanie programu funkcjonalno – 
użytkowego po przystąpieniu do konsultacji z samorządami to PFU opiewało na 
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kwotę 119 mln zł. oczywiście dołożono tam obiekty inżynieryjne i poprowadzono 
ścieżki po trasach, których do tej pory nie było. Najniższa oferta w pierwszym 
przetargu przewyższała kwotę o 35 mln zł. i oczywiście można powiedzieć że można 
było zapłacić a później dochodzić zwrotu tych kosztów jednak deklaracja dołożenia 
tej kwoty nie padła ani raz bo w takiej samej sytuacji są inne województwa. Pfu 
obniżono do 92 mln zł i po podzieleniu projektu na odcinki okazało się, że najniższa 
oferta, która została złożona przekraczała kwotę o 64 mln zł. dzisiaj na pierwszym 
etapie gdzie Erbud złożył swoją ofertę jest ona wyższa o 3 mln zł. i jeżeli będzie 
deklaracja PARP- u, że te środki zostaną nam przekazane to Zarząd rozstrzygnie 
pozytywnie przetarg w pierwszym etapie. Następne są analizowane i 
dostosowywane do środków, które posiadamy. Mamy nieoficjalna informację, że 
program zostanie przedłużony do 2016 r. ale my chcemy do zakończyć w 2015. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że teraz zmniejszony będzie zakres ale 
kwota się nie zmniejszy. Jeżeli już ma być cos uszczuplane to niech będą to obiekty 
kubaturowe a nie ścieżki i trasy. Problem może się pojawić w uzgodnieniach                     
z właścicielami terenu i zarządcami dróg. Jeżeli projekt nie wyjdzie nawet jeżeli 
podpisany zostanie pierwszy etap przez Erbud to nie trzeba będzie zwracać 
pieniędzy, w jego ocenie na pewno tak. Dlatego przetarg należy ogłosić całościowo       
a oferenci niech się dogadują między sobą. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk w tej chwili analizowane jest to w PARP – ie 
jeżeli będzie decyzja że zwiększają kwotę na pierwszy etap to my z tego 
skorzystamy biorąc oczywiście pod uwagę to czy można podzielić czy tez należy 
realizować to całościowo. 

Przewodniczący  Sejmiku Wojciech Buczak poinformował, że ma kilka rzeczy do 
zakomunikowania. Pierwsze to prośba z Caritasu Diecezji Przemyskiej                               
o ufundowanie biletu na radosne wakacje dla dzieci z Ukrainy. W letnich miesiącach 
czerwiec, lipiec, sierpień, 14 dni a koszt pobytu jednego dziecka to 400 zł. Jeżeli ktoś 
się poczuwa i ma ochotę to prosi o pozytywne rozstrzygnięcie tego apelu. Po drugie 
przypomniał, że 30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych 
poprosił więc żeby nie czekać do samego końca tylko składać je w Kancelarii 
Sejmiku ponieważ niezłożenie oświadczenia skutkuje utrata mandatu. Ponadto              
w związku z wystąpieniem pokontrolnym RIO w Rzeszowie, zacytuje fragment 
dotyczący radnych: „ Nieegzekwowanie od pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego obowiązku terminowego 
rozliczenia zaliczek pobranych na pokrycie kosztów zagranicznych podróży 
służbowych, za co odpowiedzialność ponoszą pracownicy UM oraz Radni Sejmiku, 
nieterminowo rozliczający pobrane na koszty podróży służbowych zaliczki. Wniosek: 
od pracowników UM oraz radnych Sejmiku egzekwować obowiązek zwrotu zaliczki 
pobranej na koszt podróży służbowej w terminie określonym w § 20 ust. 12 
Zarządzenia Nr 34/10 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lipca 2010 
r. w sprawie zasad sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodów 
księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Marszałkowskim.” 
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Przewodniczący poprosił aby Radni, którzy korzystają z zaliczek zwracali je 
terminowo. 

Poinformował również, że sesja w kwietniu planowana jest na wtorek 22. 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Władysław Stępień zwrócił się z prośbą o wybaczenie mu jego 
nadpobudliwości w pierwszej części sesji i dialogu z Panem Marszałkiem tym 
bardziej, że pojednali się z marszałkiem z czego jest bardzo zadowolony. Po drugie 
podziękował wszystkim radnym, którzy podpisali się pod wnioskiem aby Państwowe 
Wyższe Szkoły Zawodowe na Podkarpaciu, o które wielu z nas zabiegało aby 
powstały, zostały włączone do systemu finansowania z RPO. Podziękował również  
w imieniu wszystkich Wiceprzewodniczącej Ewie Draus za koordynację tego 
zadania. Zwrócił się również z pytaniem do Członka Zarządu Tadeusza Pióro kiedy 
planowana jest debata nt. sytuacji finansowej i płacowej w podkarpackich szpitalach  
i placówkach służby zdrowia, która była zapowiadana po I kwartale. Przypomniał 
również że był ogłoszony przetarg na umieszczanie w mediach promocji Programu 
Operacyjnego, zapytał dlaczego w wykazie tygodników i dzienników został pominięty 
bardzo zasłużony „Tygodnik Nadwiślański” tym bardziej, że właścicielka tygodnika 
zabiegała o to u przedstawicieli Zarządu. 

Radny Dariusz Sobieraj wystąpił z wnioskiem o udzielenie głosu Wójtowi Gminy 
Wojaszówka Stefańskiemu w sprawach ważnych dla naszego regionu w tej części 
Województwa Podkarpackiego czyli powiatu krośnieńskiego. 

Wójt Gminy Wojaszówka Stefański  stwierdził, że od 12 lat zabiega i prosi o to aby 
wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno, wybudować chodnik. 
Stwierdził, że to już trzecia kadencja gdzie najpierw był radnym obecnie jako wójt 
odwiedził i prosił praktycznie wszystkich Marszałków jednak nie odnosi to żadnego 
skutku. W zeszłym roku był u nich Marszałek Romaniuk widział tę drogę więc można 
go zapytać jak ta droga wygląda i jak rodzice puszczają nią swoje dzieci                           
z przerażeniem w oczach czy wrócą. Dodał, że przez te 12 lat na odcinku 12 km 
drogi wybudowano 1,5 km chodnika czyli średnio 100 m na rok a zginęło w tym 
czasie 8 osób. Zaznaczył, że ze swojego skromnego budżetu wyasygnował środki w 
wysokości 300 tys. zł. i bardzo prosi ażeby w tym roku również wykonać chociażby 
po 100 m w trzech miejscowościach bo dobre i 300 m dla naszych dzieci, które 
poprawi ich bezpieczeństwo. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk rzeczywiście od maja, od kiedy funkcjonuje 
jako Członek Zarządu odpowiedzialny m.in. za drogi wojewódzkie to Pan Wójt 
wykazał się aktywnością co zresztą Zarząd zauważył i przyznał mu środki na budowę 
chodników przy naszych drogach wojewódzkich. Stwierdził, że chce uzmysłowić, że 
takie same deklaracje jak Wójt Gminy Wojaszówka, składa szereg gmin i powiatów. 
W tej chwili żebyśmy mogli odpowiedzieć na to zapotrzebowanie należałoby znaleźć 
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w budżecie 7,5 mln zł. zarząd oczywiście rozważa pomoc w tym zakresie jednak na 
Dzień dzisiejszy nie ma jeszcze dookreślonej kwoty.  

Marszałek Województwa Władysław Ortyl odpowiadając radnemu Stępniowi 
stwierdził, że „Tygodnik Nadwiślański” ma określony zasięg w naszym województwie 
i w znacznej części wychodzi też poza nie i terytorialnie nam się to nie zapina ale 
będziemy to medium wykorzystywać nie w ten sposób systemowy, który został 
wspomniany tylko indywidualnie, co dzisiaj deklaruje. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro odnośnie debaty na temat służby zdrowia 
stwierdził, że chce ja zrobić wówczas gdy będzie pełna wiedza na temat pokrycia 
ujemnego bilansu finansowego czyli mniej więcej w czerwcu. Zadeklarował, że się             
z tego nie wycofa. 

Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku Pan Wojciech 
Buczak złożył wszystkim życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych a następnie zamknął obrady XLIV sesji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego IV kadencji.  

Sesja zakończyła się o godz. 1630

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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