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                                       Protokół Nr XXIX/13 sesji 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji 
 z  dnia 28 stycznia 2013 roku. 

 
 
Sesja odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, rozpoczęła się o godzinie 1100.  
Udział w niej wzięli radni oraz zaproszeni goście.  
 
 
Lista obecności gości  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 
 
 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
XXIX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji zwołana została przez 
Przewodniczącą Sejmiku – Panią Teresę Kubas - Hul, która otworzyła i prowadziła 
obrady.  
 
Następnie Przewodnicząca omówiła porządek obrad sesji, który radni otrzymali wraz         
z zawiadomieniem o jej zwołaniu – zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
 
Marszałek Mirosław Karapyta w imieniu Zarządu wycofał z porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Województwa w brzmieniu zamieszczonym            
w porządku obrad i wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu w sprawie 
odwołania Skarbnika Województwa poszerzony o paragraf 2 o treści: „Powierza się Pani 
Janinie jastrząb wykonywanie obowiązków Skarbnika Województwa Podkarpackiego – 
Głównego Księgowego Budżetu Województwa Podkarpackiego do czasu powołania 
Skarbnika Województwa Podkarpackiego – Głównego Księgowego Budżetu 
Województwa Podkarpackiego, jednak nie dłużej niż do dnia 27 kwietnia 2013 r.” 
 
Przewodnicząca poinformowała, że na jej ręce wpłynął wniosek Zarządu                         
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej                       
w Krośnie, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego. 
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W związku z wnioskiem Marszałka Województwa o wprowadzenie do porządku obrad 
sesji projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Województwa o innej treści niż 
projekt znajdujący się w porządku Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 15 minutową 
przerwę celem zebrania się Komisji Głównej i zaopiniowania przedmiotowego projektu. 
 
Radca Prawny Małgorzata Kobak przybliżyła radnym procedurę odwołania Skarbnika 
Województwa. Zgodnie z art. 44 ust 1 ustawy o samorządzie województwa Sejmik 
Powołuje i odwołuje Skarbnika Województwa na wniosek Marszałka Województwa 
bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Sejmiku w głosowaniu tajnym. W porządku obrad dzisiejszej sesji pojawiła się uchwała 
w przedmiocie odwołania Skarbnika natomiast nie było uchwały w przedmiocie 
powołania osoby na to stanowisko. Samorząd nie może funkcjonować bez Skarbnika,  
wielokrotnie dla skuteczności czy ważności oświadczeń woli składanych przez 
województwo wymagana jest kontrasygnata tejże osoby. W związku z powyższym 
konieczne było podjęcie działań w celu umocowania jakiejś osoby do pełnienia w tym 
czasie obowiązków Skarbnika. Przedstawiony przez Marszałka projekt uchwały jest 
próba wybrnięcia z zaistniałej sytuacji w określonym stanie faktycznym natomiast nie 
jest niewątpliwie projektem idealnym gdyż idealnym byłoby gdyby na dzisiejszej sesji 
pojawiła się uchwała zarówno w sprawie odwołania jak i powołania Skarbnika 
Województwa. Rozwiązanie, które dzisiaj zaproponowano może zostać 
zakwestionowane przez organy nadzoru. Zgodnie z art. 21 ustawy o pracownikach 
samorządowych jeżeli wymagają tego interesy jednostki pracownikowi samorządowemu 
można powierzyć na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym wykonywanie innej pracy 
niż określona w umowie o pracę, zgodnie z jego kwalifikacjami. Procedura powołania 
Skarbnika jest ustawowo określona i forma powierzenia obowiązków może być 
traktowana jako próba obejścia przepisów prawa. Co do zasady przyjmuje się, że 
Sejmik nie powinien odmawiać podjęcia uchwały o odwołaniu Skarbnika jednakże może 
to czynić w określonych sytuacjach, w szczególności jeżeli zaistniały ku temu 
uzasadnione okoliczności.  
 
Przewodnicząca Sejmiku ogłosiła 15 minutową przerwę zwołując tym samym 
posiedzenie Komisji Głównej. Poprosiła Marszałka o uczestniczenie w obradach komisji.  
 
Przerwa trwała od godz. 1120 do godz. 1135. 
 
Wobec braku dalszych propozycji zmian porządku Przewodnicząca zarządziła 
głosowania nad zaproponowanymi zmianami. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania 
Skarbnika Województwa jako punktu 3 głosowało 26 radnych, nikt nie był przeciw, 2 
osoby wstrzymały się od głosu. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej                       
w Krośnie, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego i procedowanie go jako 
punktu 20 radni głosowali jednomyślnie 30 głosami za. 

Radny Tadeusz Pióro stwierdził, że na poprzedniej sesji padło jednoznaczne 
stwierdzenie, iż dzisiaj będzie miała miejsce debata nt. Bieszczadów. Zaznaczył, iż 
przyjął do wiadomości zapewnienie Marszałka Kuźniara,  iż odbędzie się ona na kolejnej 
sesji w lutym br. jednak prosi o nie odkładanie już w czasie tej debaty. 

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Województwa. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Narodowego 

Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury                  
i Dziedzictwa Narodowego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego członków Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej                            
w Kolbuszowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom 
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką 
nad zabytkami. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łańcut oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Łańcut. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
zawartej przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej                        
w Tarnobrzegu z Polską Telefonią Komórkową CENTERTEL w Warszawie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek 
udzielanych w roku budżetowym 2013. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii 
Uzależnień w Rzeszowie.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego          
w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii              
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu 
Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego 
w Jarosławiu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi 
Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego                
w Przemyślu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Zespołowi 
Gruźlicy             i Chorób Płuc w Rzeszowie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2013 r. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej 
na nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej w Krośnie, stanowiącej własność 
Województwa Podkarpackiego. 

21. Ocena stanu przygotowania inwestycji przeciwpowodziowych w zakresie 
dokumentacji, pozwoleń i przetargów na realizację zadań w 2013 roku. 

22. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu 
Województwa Podkarpackiego (w okresie od 11 grudnia 2012 r. do 14 stycznia 
2013 r. ) i wykonania uchwał Sejmiku. 

23. Interpelacje i zapytania radnych. 
24. Wnioski i oświadczenia radnych. 
25. Zamknięcie sesji. 

 
 

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji. 
 
Za przyjęciem protokołu głosowało 30 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Województwa. 
 
Radny Wojciech Buczak osobiście jak też w imieniu Klubu PiS podziękował Pani Marii 
Niemiec za współpracę, od początku samorządu pełniła ona funkcję Skarbnika 
Województwa. Zaznaczył, że od dzisiaj dla niego samorząd będzie wyglądał zupełnie 
inaczej. Co do treści uchwały to stwierdził, że radni zostali nią zaskoczeni, jeżeli chodzi 
o paragraf 2 mówiący o powierzeniu obowiązków Pani Janinie Jastrząb, może to grozić 
województwu negatywnymi skutkami prawnymi w związku z czym poprosił Marszałka            
o dokonanie stosownych zmian mówiących, że powołujemy Panią Janinę Jastrząb na 
funkcję Skarbnika Województwa. Taki rozwiązanie jest bezpieczne, czytelne                       
i gwarantuje, że nie będzie kwestionowane w trybie nadzoru.  
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Marszałek Mirosław Karapyta podziękował Przewodniczącemu Buczakowi za jego 
wypowiedź. Stwierdził, że całkowicie się z nim zgadza w kwestii, że trudno znaleźć jest 
osobę na miejsce Pani Marii Niemiec, która wypełniłaby oczekiwania Marszałka, 
Sejmiku i Zarządu, stąd też czas do 27 kwietnia br. będzie czasem na podjęcie jak 
najbardziej słusznej decyzji. Powierzenie Pani Janinie Jastrząb wykonywania 
obowiązków Skarbnika jest dowodem uznania dla niej jako pracownika najbardziej 
odpowiedzialnego w Departamencie Budżetu i Finansów.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca poprosiła                         
o przygotowanie kart do głosowania.  
W imieniu klubów do prac w komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali: 
Tadeusz Pióro 
Zdzisław Nowakowski 
Dariusz Sobieraj 
Bronisław Tofil 
Janusz Magoń 
 
Komisja wybrała ze swojego grona Przewodniczącego w osobie Radnego Bronisława 
Tofila, który przedstawił zasady i tryb głosowania tajnego w sprawie odwołania 
Skarbnika Województwa (zasady stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Po 
przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca Sejmiku odczytywała w kolejności 
alfabetycznej radnych, którym Komisja Skrutacyjna przekazywała do rąk karty do 
głosowania. 

Po rozdaniu kart do głosowania radni wyczytywani przez Przewodnicząca Sejmiku                      
w kolejności alfabetycznej oddawali karty do urny. 
Przewodnicząca Sejmiku poprosiła o przedstawienie wyników głosowania tajnego. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil odczytał Protokół 
Komisji Skrutacyjnej. 
Stanowi on załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Karty do głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XXIX/542/13 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Przewodnicząca Sejmiku odczytała list podpisany przez wszystkich radnych obecnych 
na sesji zawierający podziękowania za ogrom pracy jaką Pani Maria Niemiec włożyła                 
w pełnienie funkcji Skarbnika od początku istnienia samorządu województwa. Następnie 
Marszałek wraz z Prezydium Sejmiku osobiście podziękowali Pani Marii Niemiec za 
pełnioną przez nią służbę publiczną. 



6 
 

 

Radni Jan Burek i Jerzy Borcz w imieniu Klubu PO złożyli podziękowania i wyrazy 
uznania dla Pani Marii Niemiec za długoletnią służbę na rzecz województwa 
podkarpackiego, profesjonalizm i życzliwość. Ponadto radny Borcz wyraził 
podziękowania w imieniu Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, z którą najbardziej ściśle 
współpracowała Pani Skarbnik. 
 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Janusz Konieczny w imieniu Klubu SLD wyraził 
podziękowania za długoletnią współpracę z Panią Skarbnik, za uśmiech, serce                                  
i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków. Złożył życzenia dalszej satysfakcjonującej 
kariery na nowo objętym stanowisku. 
 
Radny Władysław Stępień w imieniu Klubu PSL oświadczył, że do końca czynili 
wszystko aby ta dymisja nie nastąpiła jednak Pani Maria była nieugięta. Życzył 
powodzenia w dalszym życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Dodał, że jest ona 
osobą szczęśliwa ponieważ udało się jej przejść wszystkie zawieruchy polityczne a to            
z kolei dlatego, że jest osobą bardzo kompetentną, pracowitą i oddaną sprawie. 
 
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Prawicy Rzeczpospolitej życzył Pani Marii 
wszelkiej pomyślności zwrócił też uwagę na fakt, że była ona Skarbnikiem wszystkich 
radnych nie dzieliła ich na prawice i lewicę. 
 
Radny Stanisław Bajda stwierdził, że przez cztery lata z Panią Skarbnik siedzieli razem 
na posiedzeniach Zarządu gdzie potrafiła rozładować napięcie i zawsze potrafiła wyjść    
z każdej sytuacji. Wiedząc jakie ma doświadczenie Zarząd czuł się bezpiecznie                   
w podejmowaniu decyzji. Stwierdził, że powinna czuć się dumna z tego co udało jej się 
zrobić w samorządzie. 
 
Pani Maria Niemiec stwierdziła, że jest zawstydzona tym, co słyszy ponieważ sama się 
tak dobrze nie ocenia. Zaznaczyła, że miała wielkie szczęście ponieważ mając taki 
zawód nigdy nie musiała się odnosić do podziałów politycznych. Podziękowała 
wszystkim radnym za akceptację, za zrozumienie jej stylu pracy, za zaufanie i sympatię. 
Sympatia ta była wzajemna, dzięki czemu bardzo lubiła swoją prace i współpracę                   
z Sejmikiem. Podziękowała Pani Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącym oraz 
wszystkim Przewodniczącym Komisji i radnym za współpracę, która układała się bardzo 
pomyślnie. Zawsze wyczuwała akceptację, która pozwalała się porozumieć. Kończąc 
bardzo serdecznie podziękowała Zarządowi a w szczególności bezpośredniemu 
przełożonemu Marszałkowi Karapycie z którym mieli doskonałe porozumienie. 
Przeprosiła wszystkich, których ewentualnie mogła urazić dodała również, że zawsze 
jest do dyspozycji i służy pomocą. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury                             
i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
Radny Wojciech Buczak poprosił o przedstawienie na czym polegają zmiany                              
w statucie Muzeum ponieważ do tej uchwale jest bardzo znikome uzasadnienie. 
 
Dyrektor Grażyna Szeliga poinformowała, że zmiany są niewielkie a wynikają 
bezpośrednio ze zmiany przepisów w dziedzinie kultury. Zmiany te nie wpływają 
zasadniczo na funkcjonowanie instytucji. Przede wszystkim ustawa zdefiniowała dotacje 
jakie może otrzymywać instytucja kultury, co zostało jasno zapisane w statucie, 
następnie ustawa likwiduje obowiązek tworzenia planu działalności instytucji a nakłada 
obowiązek budowania planu finansowego wynikającego z ustawy o finansach 
publicznych. Ponadto wprowadzono zmiany porządkujące m.in. dostosowano technikę 
prawodawczą do obowiązującej, wprowadzono zapis określający rodzaje gromadzonych 
przez muzeum zbiorów, uszczegółowiono zapis dotyczący zakresu działalności 
muzeum, doprecyzowano zapis dotyczący składu rady muzeum. Doprecyzowano 
również zapis dotyczący składu kolegium kustoszy – musi to być 8 osób, 
doprecyzowano również zapis dotyczący prowadzenia działalności dodatkowej innej niż 
kulturalna. W przepisach końcowych dodano zapisy mówiące o połączeniu i  podziale 
instytucji, które wynikają z ustawy.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie  w wyniku, którego uchwała została przyjęta 27 głosami za, nikt nie był  
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXIX/543/13 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego członków Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała do składu rady dwóch kandydatów w 
osobach Pana Jana Ozimka i Pana Andrzeja Michalskiego. Przypomniała, iż Sejmik do 
składu rady wybiera dwie osoby po czym podejmuje uchwałę zatwierdzającą 9 osobowy 
skład rady.  
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Członek Zarządu Sławomir Miklicz wycofał kandydaturę Pana Andrzeja Michalskiego, 
którego wcześniej zgłosił do kandydowania. 
 
Przewodnicząca Teresa Kubas –Hul poinformowała, że na jej ręce wpłynął wniosek 
Klubu PiS zawierający kandydaturę Pana Stanisława Alota oraz zgoda tejże osoby na 
kandydowanie. 
 
Radny Mariusz Kawa zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Szarka i poinformował, iż 
stosowne dokumenty zostały złożone w Departamencie Ochrony Zdrowia UM – nie 
potwierdziła tego Pani Dyrektor Departamentu w związku z czym Przewodnicząca 
stwierdziła, że nie podda tej kandydatury pod głosowanie. 
 
Członek Zarządu Sławomir Miklicz złożył wniosek formalny o 3 minuty przerwy. 
 
Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu to taka przerwę 
ogłosi chociażby po to aby sprawdzić czy w departamencie OZ są materiały 
potwierdzające zgłoszenie kandydatury Pana Andrzeja Szarka. 
 
Po przerwie wznowiono obrady, Przewodnicząca poinformowała, że na jej ręce wpłynęły 
dokumenty dotyczące Pana Andrzeja Szarka spełniające wymogi formalne. W związku z 
tym, że są trzy kandydatury, a Sejmik do rady wybiera dwie osoby przeprowadzone 
zostanie głosowanie jawne imienne.  
 
Radny Wojciech Buczak zawnioskował, aby osoby, które zgłosiły kandydatów do Rady 
Podkarpackiego Oddziału NFZ przybliżyły radnym swoje kandydatury. Tym samym 
poinformował, iż Stanisław Alot w latach 2009 -2012 był członkiem tejże rady wybranym 
przez Sejmik, uczestniczył w tym czasie we wszystkich posiedzeniach rady, był 
wnioskodawca i autorem prawie wszystkich dokumentów skierowanych do Prezesa NFZ 
i Ministra Zdrowia dotyczących zwiększenia budżetu NFZ w Rzeszowie.  
 
Maciej Lewicki Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia scharakteryzował 
kandydaturę Pana Jana Ozimka, który kadencję temu był członkiem przedmiotowej rady 
został pozbawiony członkostwa w sposób demokratyczny w momencie gdy zmieniła się 
opcja rządząca w Sejmiku. Pan Andrzej Szarek natomiast jest znanym przedsiębiorcą 
na terenie Jarosławia i całego Podkarpacia, był wielokrotnie nagradzany, jest znany 
również z działalności charytatywnej. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca poprosiła                         
o przygotowanie kart do głosowania. Zaproponowała aby powołać komisję skrutacyjną  
w składzie takim jak w poprzednim głosowaniu. Nie było sprzeciwu w związku z czym w 
składzie komisji znaleźli się ponownie: 
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Tadeusz Pióro 
Zdzisław Nowakowski 
Dariusz Sobieraj 
Bronisław Tofil 
Janusz Magoń 
 
Komisja wybrała ze swojego grona Przewodniczącego w osobie Radnego Bronisława 
Tofila, który przedstawił zasady i tryb głosowania jawnego imiennego w sprawie 
powołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego członków Rady Podkarpackiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (zasady stanowią załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu). Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca 
Sejmiku odczytywała w kolejności alfabetycznej radnych, którym komisja skrutacyjna 
przekazywała do rąk karty do głosowania. 

Po rozdaniu kart do głosowania radni wyczytywani przez Przewodnicząca Sejmiku                      
w kolejności alfabetycznej oddawali karty do urny. 
Przewodnicząca Sejmiku poprosiła o przedstawienie wyników głosowania tajnego. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil odczytał Protokół 
Komisji skrutacyjnej, stanowi on załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Karty do głosowania stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Do składu rady jako przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego wybrani 
zostali: 
Andrzej Szarek – 22 głosami 
Jan Ozimek – 17 głosami 
 
Następnie odbyło się głosowanie nad powołaniem całego 9 osobowego składu rady. Za 
głosowało 16 radnych, 13 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Przewodnicząca odczytując skład Rady Podkarpackiego Oddziału NFZ wymieniła 
następujących jej członków: 

1. Andrzej Szarek – kandydat Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
2. Jan Ozimek - kandydat Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
3. Dariusz Tracz – wskazany przez Wojewodę Podkarpackiego, 
4. Jerzy Wilk - wskazany przez Wojewodę Podkarpackiego, 
5. Bernadeta Dżugan – wskazana przez Konwent Starostów i Prezydentów Miast na 

prawach Powiatu Województwa Podkarpackiego, 
6. Czesław Piela – wskazany przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego             

w Rzeszowie, 
7. Jan Franecki – wskazany przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego              

w Rzeszowie, 
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8. Lucyna Opoń – wskazana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego                    
w Warszawie, 

9. Roman Petrykowski – wskazany wspólnie przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Rzeszowie, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Rzeszowie i Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie. 

 
 Uchwała Nr XXIX/544/13 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej                            
w Kolbuszowej. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/545/13 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom 
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką 
nad zabytkami. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 27 głosami za, nikt nie był przeciw, jedna 
osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XXIX/546/13 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łańcut oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Łańcut. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/547/13 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
zawartej przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej                                   
w Tarnobrzegu z Polską Telefonią Komórkową CENTERTEL w Warszawie. 
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Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/548/13 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek 
udzielanych w roku budżetowym 2013. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/549/13 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/550/13 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii 
Uzależnień w Rzeszowie.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/551/13 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego          
w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/552/13 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii              
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/553/13 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu 
Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego 
w Jarosławiu. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/554/13 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi 
Medycyny Pracy w Rzeszowie. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/555/13 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego                
w Przemyślu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/556/13 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Zespołowi 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. 
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Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/557/13 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2013 r. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie                    
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XXIX/558/13 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej 
na nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej w Krośnie, stanowiącej własność 
Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. Zaznaczyła, że w treści podstawy prawnej jest błąd pisarski ponieważ 
widnieje Dz. Urz Nr 142 a powinien być Nr 124 chodzi tu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. 
o księgach wieczystych i hipotece. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały 
wraz ze zgłoszona przez siebie poprawką w wyniku, którego uchwała została przyjęta 
jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała Nr XXIX/559/13 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 
 
Ocena stanu przygotowania inwestycji przeciwpowodziowych w zakresie 
dokumentacji, pozwoleń i przetargów na realizację zadań w 2013 roku. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 28 do protokołu. 
 
Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu 
Województwa Podkarpackiego (w okresie od 11 grudnia 2012 r. do 14 stycznia 
2013 r. ) i wykonania uchwał Sejmiku. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 29 do protokołu. 
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Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Wojciech Buczak złożył interpelację dotyczącą budowy Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej. W nawiązaniu do 
interpelacji złożonej już dwa lata temu 31 stycznia 2011 r. w której zwrócił się o podjęcie 
wszelkich działań w celu zakończenia budowy w 2013 r. Obecnie zwraca się                        
o wyjaśnienie powodów nierealizowania programu prac przy budowie tego muzeum. W 
odpowiedzi udzielonej na interpelacje sprzed dwóch lat marszałek Województwa 
deklarował, że w 2012 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane. Do dnia 
dzisiejszego przetarg nie został ogłoszony i nie rozpoczęto budowy. Rada Gminy 
Markowa 17 grudnia 2012 r. zwróciła się do Zarządu Województwa z apelem o podjęcie 
działań i niezwłocznego rozpoczęcia prac. Władze Gminy zakupiły niezbędne działki, 
zamówiły projekt ogrodu pamięci i zadeklarowały wsparcie rzeczowe. Zostało 
uzgodnione porozumienie w tej sprawie pomiędzy Gminą Markowa a Muzeum Zamek         
w Łańcucie. Sejmik WP w WPF zaplanował środki na realizację tego przedsięwzięcia             
z zakończeniem w 2013 r. W imieniu Klubu PiS zwrócił się ponownie do Zarządu o pilne 
podjęcie działań w celu zakończenia tej budowy w 2013 r. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Radna Ewa Draus złożyła interpelację dotyczącą przeprowadzenia analizy zatrudnienia 
w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych przez zewnętrzną jednostkę, która 
pokaże obecny stan ilościowy i jakościowy zatrudnienia w stosunku do wykonywanych 
przez departamenty i jednostki zadań oraz przedstawi ewentualne potrzeby dalszego 
zatrudnienia dodatkowych osób ponieważ nie tylko wzrost liczby zatrudnionych jest 
potrzebny do poprawy efektywności pracy samorządu. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Ponadto radna złożyła dwa zapytania. Pierwsze dotyczące funduszu płac pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych, w tym zaplanowanych na 2013 r. oraz 
wydatkowanych w 2012 i 2011 r. (zapytanie stanowi załącznik nr 32 do protokołu).             
W drugim zapytaniu radna prosi o odpowiedź jak w stosunku do obowiązującego planu 
w 2012 r. wyglądały ostateczne wydatki na zadania inwestycyjne oraz z jakiego powodu 
na opracowanie dokumentacji technicznych zaplanowana jest w budżecie na rok 2013 
jedynie kwota w wysokości 730 tyś. zł. skoro konieczne jest przygotowanie nowych 
zadań na przyszłą perspektywę finansową 2014 – 2020 (zapytanie stanowi załącznik  
nr 33 do protokołu).              
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Radny Władysław Stępień podziękował  w imieniu mieszkańców Gminy Gorzyce                  
i Gminy Zaleszany, którzy od 8 lat starają się o budowę chodnika przy drodze krajowej 
Nr 77 oraz swoim własnym Przewodniczącej Sejmiku oraz Marszałkowi Województwa 
za podjecie decyzji o wystosowaniu do Ministra Nowaka pisma udzielającego poparcia 
mieszkańcom ww. gmin. Poinformował, że  takie stanowisko Sejmiku zostało bardzo 
dobrze przyjęte przez mieszkańców i ma nadzieję iż w tej kwestii pan Minister Nowak 
odpowie pozytywnie. Podziękował również za przygotowanie w Departamencie Dróg i 
Transportu stosownego projektu uchwały, który w najbliższym czasie będzie 
przedmiotem obrad komisji i Sejmiku. Stwierdził, ze ma odmienne zdanie niż radna Ewa 
Draus w sprawie sytuacji w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Trzy komisje 
Sejmiku po analizie zadań, jakie zostały przyznane w budżecie państwa, gdzie instytucja 
„ma przerobić” prawie pół miliarda złotych – co jest astronomiczną kwotą w porównaniu 
z innymi latami. Tak więc zadania przed dyrekcja i służbami są ogromne i w związku               
z tym trzy komisje. Gospodarki i Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego                          
i Zatrudnienia oraz Rewizyjna zwróciły się z prośbą do Zarządu Województwa                         
o rozważenie możliwości wzmocnienia kadrowego Zarządu oraz analizy sytuacji 
ekonomicznej poziomu wynagrodzeń bowiem jeśli nie będzie tam dopływu fachowców to 
może być poniesiona znacząca porażka. Drugą kwestią jest fakt, że zbliżamy się do 
kolejnego przedłożenia finansowego 2014 – 2020, gdzie znaczne środki zasilą Polskę               
i Podkarpacie w kwestiach rozwoju infrastruktury drogowej. Drugą taką instytucją, która 
należy wesprzeć kadrowo i finansowo jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie, na barkach którego spoczywa przygotowanie inwestycji na 
wiele lat, związanych z uchwałą z 24 września ubiegłego roku a szczególnie inwestycji 
związanych z Programem Górna Wisła, w który Samorząd Województwa jest 
zaangażowany jak nigdy dotąd i jest szansa aby ludzie poczuli się bezpieczni                        
w najbliższym czasie. Ponieważ procedury w zakresie przygotowania dokumentacji                   
i uzgodnień są potężne i uciążliwe warto byłoby również zainwestować w PZMiUW            
w przedziałach kadra i poziom wynagrodzeń.  
 
Radny Tadeusz Pióro poinformował, że ma trzy zapytania. Pierwsze z nich dotyczy 
chodników. Bardzo pięknie mówił Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  o jednym terenie. Zwrócił się z pytaniem czy 
Zarząd planuje budowę chodników na trasie Dynów – Domaradz w miejscowości Ryta 
Górka, Ujazdy. Jest to niedawno oddana inwestycja i  nie wie czy na tym odcinku 
przewidywała ona chodniki. Miejscowości usytuowane są w bardzo górzystym terenie, 
górka – dół, górka – dół,  samochody rozwijają duże prędkości, co stanowi duże 
zagrożenie dla dzieci wracających ze szkoły. Poinformował, że ostatnio przejeżdżał  tą 
drogą i „włos się mu jeżył”. Do tej pory nikt tam nie zginął lecz aby nie było tak, że mądry 
Polak po szkodzie. Radny prosił o pochylenie się nad problemem i dobrą decyzję dla 
mieszkańców a przede wszystkim dzieci.  
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Radny zwrócił się również z zapytaniem czy Zarząd podjął lub podejmie decyzję                   
o przesunięciu środków finansowych niewykorzystanych w roku 2012 w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa Wsi” na działalność podstawową tj. wodociągi             
i kanalizację. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich                      
i Ochrony Środowiska zostało to tak zaprezentowane przez pana Marszałka Lucjana 
Kuźniara, który stwierdził, że wszyscy beneficjenci którzy składali wnioski otrzymają 
środki finansowe. Jednocześnie zapowiedział, że w 2013 roku nastąpi przesunięcie tych 
środków z naciskiem na działalność podstawową tj. wodociągi i kanalizację. Radny pytał 
czy rzeczywiście będzie się tak działo w tym roku.  
Kierując trzecie pytanie radny prosił o przybliżenie stanowiska Zarządu, który zwrócił się 
do Ministra Spraw Wewnętrznych o przekazanie Szpitala MSWiA dla Samorządu 
Województwa, który planuje połączenie go ze Szpitalem Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Rzeszowie. Radny pytał czy jest potrzebny nowy szpital w ramach nadzoru Urzędu 
Marszałkowskiego i czy oszczędności z połączenia szpitali nie mogą być wykonane na 
bazie istniejących szpitali nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski oraz czy Zarząd 
ma informację jaka jest decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych bowiem na tym etapie 
wiadomo tylko, że został odwołany dyrektor przywołanego szpitala.  
 
Radny Tadeusz Majchrowicz poinformował, że w dniu utworzenia Klubu „Prawicy 
Rzeczypospolitej” mówili o pewnych inicjatywach i tutaj pragnie podziękować 
Przewodniczącemu Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” za złożoną przez niego 
interpelację o Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej,  świadczy to o tym, że te dwa kluby 
będą bardzo blisko ze sobą współpracować i wzajemnie się uzupełniać.  
Radny poinformował, że ma pytanie i wniosek w związku z oddolną inicjatywą Walnego 
Zebrania Delegatów „Solidarności” Regionu Ziemi Przemyskiej o nadanie tytułu 
„Zasłużony dla Województwa Ś.p. Andrzejowi Buczkowi. Wie, że są pomysły aby nie 
było rozdawnictwa i dewaluowania tytułu i ma być przygotowany nowy regulamin,                  
w związku z czym bardzo prosi aby sprawa ta nie czekała zbyt długo i aby Zarząd 
Województwa i Komisja Główna włączyła się w to aby jak najszybciej powstał nowy 
regulamin przyznawania tytułu „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”  
 
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała radnych, że w dniu 17 stycznia 2013 r. 
zgłoszono powstanie Klubu Radnych Prawica Rzeczpospolitej w składzie: Bogdan 
Romaniuk – Przewodniczący, Janusz Magoń – Wiceprzewodniczący, Tadeusz 
Majchrowicz – Sekretarz. W związku z powyższym na najbliższej sesji Sejmiku podjęta 
zostanie uchwała zmieniająca skład Komisji Głównej Sejmiku – będzie on poszerzony          
o nowego Przewodniczącego Klubu. 
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Poinformowała również, że wszyscy radni zaproszeni zostali na uroczyste podpisanie 
aktu komunalizacji Uzdrowiska Rymanów, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. 
o godz. 1200 w sanatorium Maria w Rymanowie Zdroju przy ul. Wyspiańskiego 5. 
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Bronisław 
Tofil poinformował, że w związku z epidemią wścieklizny Podkarpacki Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii apeluje o dobrowolne szczepienie kotów oraz bydła. Komisja także 
zwróciła się do Marszałka Województwa o nagłośnienie tego faktu poprzez media 
podkarpackie i położenie szczególnego nacisku na dobrowolne szczepienie bydła 
wypasanego na terenach przygranicznych oraz kotów. Jest to o tyle ważne, iż obecnie 
tylko w 5 powiatach naszego województwa nie wystąpiły przypadki zachorowań.  
Kolejna kwestia jaką poruszył Przewodniczący Komisji dotyczyła faktu, iż na 
posiedzeniu jego komisji w dniu 21 listopada 2012 r. omawiany był temat planowanej a 
odłożonej czasowo restrukturyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej a konkretnie 
laboratoriów. Komisja zwróciła się wówczas do zarządu Województwa z prośbą o 
uzyskanie od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Dyrektora Jędrala informacji jak 
mają się sprawy w tejże kwestii. Ponieważ komisja nie otrzymała odpowiedzi w tym 
temacie to na kolejnym posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2013 r. ponowiła to wystąpienie  
i okazało się, że  pismo wcześniejsze utknęło w Zarządzie a pismo z przedmiotowym 
zapytaniem przekazane zostało do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z datą               
25 stycznia 2013 r. W związku z powyższym zaapelował aby Zarząd odpowiednio 
reagował na stanowiska komisji, które nie mają możliwości bezpośredniego kierowania 
pism do organów a mogą to czynić jedynie za pośrednictwem Zarządu.  
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że stanowisko komisji z 21 listopada 2012 r. 
zostało przez nią przekazane do Zarządu w dniu 23 listopada 2012 r. po czym                               
24 stycznia br. została ponowiona prośba ze względu na brak odpowiedzi. W dniu 25 
stycznia br. do Kancelarii Sejmiku wpłynęła kopia pisma skierowanego do 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
 
 
Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Sejmiku Pani Teresa                 
Kubas - Hul zamknęła obrady XXIX  sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV 
kadencji.  
 
Sesja zakończyła się o godz. 1415. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Kruk 
 
                                                                             Przewodnicząca Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                       Teresa Kubas - Hul 
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