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                                       Protokół Nr XXXIII/13 sesji 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji 
 z  dnia 29 kwietnia 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. 
XXXIII 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. 
 
Przewodnicząca Teresa Kubas – Hul poinformowała, że na jej ręce wpłynął wniosek 
Zarządu o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów: 
 
- w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego do projektu 
zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020 (po pkt. 4) 
- w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. 
- w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego. 
- w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 
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- w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów 
finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2012. 
 
Radny Wojciech Buczak Przewodniczący Klubu PiS zabrał głos w sprawie 
wprowadzenia punktu dotyczącego stanowiska do projektu zaktualizowanej strategii 
rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku po punkcie 4. 
Stwierdził, iż jest to temat niezmiernie ważny i ze względu na ten fakt powinien on być 
wcześniej przygotowany i  przedyskutowany na komisjach merytorycznych. Zaznaczył, 
że nie wie czyj jest projekt tego stanowiska ponieważ na posiedzeniu komisji go nie 
było. Dodał, że jego klub ma szereg uwag do projektu. Zapytał czy ten temat musi być 
podjęty w dniu dzisiejszym a jeśli tak to wnosi o ogłoszenie przerwy przed jego 
podjęciem w celu odbycia posiedzenia komisji merytorycznej. 
 
Przewodnicząca Sejmiku odpowiedziała, iż jest to projekt stanowiska Zarządu oraz ze 
względu na to, że projekt strategii został ogłoszony do publicznej konsultacji na stronie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 15 maja jest termin zgłaszania uwag i propozycji 
zmian. Dodała, że tuż po ogłoszeniu dokumentu na stronie zwróciła się z pismem do 
Zarządu Województwa z prośbą o przygotowanie stanowiska tak, aby możliwe było jego 
przyjęcie na sesji dzisiejszej ponieważ w przeciwnym razie musiałaby zostać zwołana 
kolejna sesja nadzwyczajna. 
 
Radny Zdzisław Nowakowski Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego 
zaznaczył, że ze względu na fakt, iż informacje o tym dokumencie przekazano wstępnie 
w ostatni piątek to komisja nie była w stanie się spotkać. Po dyskusji z członkami komisji 
ustalone zostało, iż po przyjęciu tego stanowiska na dzisiejszej sesji, komisja spotka się  
i zaproponuje swoje stanowisko uzupełniające.  
 
Przewodnicząca Sejmiku zaznaczyła, że wszyscy radni otrzymali maila z prośbą                
o zgłaszanie uwag do stanowiska. 
 
Radny Wojciech Buczak zaznaczył, iż trudno wymagać od radnych aby zgłaszali uwagi 
skoro komisja merytoryczna, która przede wszystkim powinna się tym zająć została 
poinformowana w piątek. Zaproponował aby tym tematem zająć się raz a konkretnie pod 
koniec sesji a wcześniej odbyć posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego 
poprzedzone krótka debata na sesji po to by radni mogli zgłosić swoje uwagi. 
 
Przewodnicząca Sejmiku przychyliła się do wniosku radnego Buczaka                                    
i zaproponowała wprowadzenie tego punktu tuż przed interpelacjami i zapytaniami 
radnych czyli na końcu sesji. Zaznaczyła również, że będzie czas na to aby mogła się 
zebrać Komisja Rozwoju Regionalnego. 
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Radna Ewa Draus zgłosiła aby radni otrzymali w wersji papierowej projekt 
przedmiotowego stanowiska zaznaczyła również, iż ma przy sobie komputer i można 
sprawdzić, że takiego malia nie było. Były propozycje zgłaszania uwag ale w lutym i to 
nie dotyczyło konsultacji programu operacyjnego. 
 
Wicemarszałek Anna Kowalska poinformowała, że 14 lub 15 kwietnia na naszej 
stronie pojawił się projekt z prośbą o uwagi, do dnia dzisiejszego z wyjątkiem dwóch 
naszych instytucji, nikt uwag nie przysłał. Do 15 maja musimy przesłać nasze 
stanowisko przyjęte przez Sejmik a ze strony radnych do tej pory żadnych uwag nie 
otrzymaliśmy. 
 
Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad zmianą porządku obrad 
polegającą na wprowadzeniu punktu w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego do projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno – 
gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 po pkt. 34. Za głosowało 28 radnych, 
nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zmiana została przyjęta. 
 
Kolejna zmiana to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2013 r. – 30 osób głosowało za. 
 
W sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego – 31 osób głosowało za. 
 
W sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy (po punkcie 24) - 31 osób głosowało za. 
 
W sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów 
finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2012 – 31 
osób głosowało za. 

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji.  
3. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” dla 

Pani Danuty Steczkowskiej. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego dotyczącego zamiaru likwidacji laboratoriów w powiatowych 
stacjach sanitarno-epidemiologicznych w Województwie Podkarpackim. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości w Warzycach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu 
Rzeszów  z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Podkarpackiego                
w Krośnie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/561/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w roku 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu 
finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 
rok 2012 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego 
pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań 
Krótkoterminowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013 oraz w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na 
dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Skarbem Państwa. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń                
o powierzchni 97,71 m2

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia              
o pow. 34 m

 dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Transmed”. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad                      
i kryteriów tworzenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Podkarpackiego” dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej.  

dla firmy MEDORTO- Adam Chmiel, Wojciech Dryś s.c. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Rzeszowie  

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia 
interesu prawnego + AUTOPOPRAWKI. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podkarpackiego na rok 2013”. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego 
Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 

26. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego                        
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2012. 

27. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2012 r. 
28. Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za 2012 

r. 
29. Informacja o stanie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim wg stanu na 31 marca 2013 r. 
30. Informacja na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie 

województwa podkarpackiego. 
31. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Programu 

ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. 
32. Informacja o realizacji w roku 2012 Wojewódzkiego Programu na rzecz 

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu 
społecznemu na lata 2008 – 2020.  

33. Informacja o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                      
w Rzeszowie w 2012 roku. 

34. Informacja o realizacji uchwały Nr XX/337/12 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawia wyrażenia zgody na objęcie 
udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

35. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury 
podległych samorządowi województwa podkarpackiego za 2012 rok                             
+ KOREKTA. 
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36. Informacja z działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych                          
w Tarnobrzegu, Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie. 

37. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu 
Województwa Podkarpackiego (w okresie od  12 marca 2013 r. do 12 kwietnia               
2013 r.) i wykonania uchwał Sejmiku.  

38. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
do projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski 
Wschodniej do roku 2020.  

39. Interpelacje i zapytania radnych. 
40. Wnioski i oświadczenia radnych. 
41. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 
 
Za przyjęciem protokołu głosowało 31 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
 
Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” dla 
Pani Danuty Steczkowskiej. 

Przewodnicząca Sejmiku wygłosiła laudację: 
„ Sejmik Województwa Podkarpackiego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć w swojej 
Uchwale z 29 września 2012 roku nadał Pani odznakę honorową „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego” Stało się tak, bowiem całym swoim życiem udowadnia 
Pani, że warto żyć i pracować – nie tylko dla siebie ale i dla dobra społeczeństwa.Ta – 
niepopularna w dzisiejszych czasach – idea, jest i powinna być wzorem dla nas 
wszystkich, którzy chcemy dobrze przeżyć nasze życie.  
Jest Pani  

• autorką (wraz z mężem) nowatorskiego programu dla klas chóralnych,  

• wybitnym nauczyciel śpiewu i muzyki,  

• długoletnią prowadzącą Chór CANTUS, który odbył liczne trasy koncertowe 
rozsławiając Podkarpacie w Polsce i poza jej granicami. 

• Jest Pani również założycielką rodzinnego zespołu muzycznego MUZYKUJĄCA 
RODZINA STECZKOWSKICH, który występował m.in. we Włoszech, Francji, 
Danii, Belgii, Holandii, Niemczech, Austrii, Luksemburgu. Przypomnijmy, że 
zarówno MUZYKUJĄCA RODZINA STECZKOWSKICH, jak i chór CANTUS 
uświetniali swoim muzykowaniem msze papieskie podczas wizyt u Ojca 
Świętego Jana Pawła II, koncertowali także dla Królowej Belgii Fabioli, 
prezydentów, ministrów oraz dyplomatów.  
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Pani szczególnym osiągnięciem jest również wychowanie dziewięciorga dzieci…  
(Agaty, Jacka, Krystyny, Justyny, Pawła, Magdaleny, Cecylii, Marcina i Marii),  
które rozsławiają Podkarpacie i Polskę, prowadząc działalność muzyczną, rękodzielniczą, 
nauczycielską i dziennikarską. 
W imieniu władz samorządowych naszego województwa dziękuję Pani za 
dotychczasową działalność, życzę wielu sił w dalszej aktywności dla dobra Podkarpacia 
i Rzeczypospolitej a korzystając z okazji życzę również wszelkiej pomyślności zarówno 
osobistej jak i zawodowej”. 
 
Paweł Steczkowski w imieniu matki, która wskutek udaru i kilku wylewów nie może 
mówić, zabrał głos. Zaznaczył, że wielu kojarzy jego rodzinę ze Stalową Wolą jednak 
rodzice przenieśli się tam tylko dlatego, że ówczesny dyrektor huty zezwolił na otwarcie 
chóru chłopięco – męskiego i na prowadzenie klas chóralnych. Rodzina Steczkowskich 
pochodzi z Podkarpacia, z tej okolicy gdzie do Gorlic jest 12 km czyli ze wsi Duląbka, 
tam tez obecnie mieszka matka w domu swojego syna Jacka. W imieniu całej rodziny 
podziękował za docenienie dzieła jego matki, bo zawsze to ojciec był tym co                        
w garniturze wychodził i świecił jako wielki maestro a ma to ta osoba od czarnej roboty. 
Wspierała go nie tylko jako żona ale również jako nauczyciel, wspólnik i człowiek bez 
którego, jak mówił tato przed śmiercią, nigdy by tak dobrego życia nie przeżył.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego zamiaru likwidacji laboratoriów w powiatowych 
stacjach sanitarno-epidemiologicznych w Województwie Podkarpackim. 
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że jest to inicjatywa uchwałodawcza Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia a Zarząd Województwa pozytywnie 
zaopiniował projekt uchwały proponując jednocześnie wykreślenie następującego zapisu 
ze stanowiska: „dodatkowo jest bardzo prawdopodobne, że na teren po zlikwidowanych 
laboratoriach wejdą prywatne firmy, które już operują na terenie Województwa 
Podkarpackiego”. Komisja zapoznała się ze zmiana zaproponowana przez Zarząd                      
i pozytywnie ja zaopiniowała. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Bronisław 
Tofil poinformował, że na ostatnim posiedzeniu komisji został zobowiązany do 
przedstawienia pisma, które wpłynęło na jego ręce z Departamentu Ochrony Zdrowia                        
i Polityki Społecznej UM a dotyczy przyjęcia uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego 
zamiaru likwidacji laboratoriów w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych             
w Województwie Podkarpackim. „Przyjęcie przez Sejmik stanowiska będzie kontynuacją 
działań prowadzonych przez samorząd województwa podkarpackiego w tym zakresie. Z 
inicjatywy zarządu Województwa Podkarpackiego, Sejmik uchwałą NR XX/323/12 w 
dniu 26 marca 2012 r. przyjął negatywne stanowisko dotyczące likwidacji powiatowych 
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stacji sanitarno – epidemiologicznych”, sprostował tu, że była to inicjatywa Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, którą zarząd pozytywnie zaopiniował. W 
dalszej części pisma czytamy: „problematyka zmian organizacyjnych była przedmiotem 
długotrwałych prac w roku 2012 zespołu roboczego ds. restrukturyzacji Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej a następnie tematem posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego w dniu 30 listopada 2012 r. W pracę zespołu zaangażowani byli 
przedstawiciele wszystkich zainteresowanych instytucji oraz związki zawodowe. 
Wspólnymi siłami opracowany został docelowy model funkcjonowania sanepidów                    
i likwidacja części laboratoriów jednakże ostateczna decyzja zgodnie z zapisem art. 15 
ust.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy do 
Ministra Zdrowia, który w drodze rozporządzenia określa wykaz stacji sanitarno – 
epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem 
obszaru dla którego dana stacja wykonuje nieodpłatnie badania laboratoryjne i pomiary. 
W oparciu o powyższe okoliczności podjęcie przez Sejmik uchwały w zaproponowanej 
treści stanowi próbę przekreślenia dotychczasowych ustaleń i usiłowanie powrotu do 
punktu wyjścia w sytuacji, gdy reorganizacja i restrukturyzacja sanepidów została 
przyjęta do realizacji. Należy jednocześnie nadmienić, że w kontekście cytowanej 
powyżej podstawy prawnej samorząd województwa nie posiada żadnych kompetencji w 
zakresie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej gdyż są to zadania administracji 
rządowej”. Przewodniczący zaznaczył, że poprzednia uchwała z 2012 r. dotyczyła 
likwidacji części laboratoriów, bo średnio co drugi powiat je tracił. W najnowszej 
restrukturyzacji pozostają tylko cztery laboratoria w stolicach byłych województw. Jest to 
odebranie kolejnej części działalności powiatów, co zmierza do ich likwidacji. Sejmik jest 
autonomicznym, małym parlamentem i to jego rolą jest przyjęcie stanowiska aby te 
laboratoria uchronić. Zaapelował do radnych o podjęcie tej uchwały oraz podejmowanie 
kolejnych protestów w celu obrony wszystkich laboratoriów.  
 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Szczepan Jędral zaznaczył, że 
chciałby odnieść się do przedstawionego projektu uchwały zwracając jednocześnie z 
pewna pokorą uwagę na to, że zawiera niestety szereg niezgodnych z prawdą 
stwierdzeń. Koncepcja restrukturyzacji laboratoriów została wypracowana w ponad 
półrocznej współpracy w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, która 
działała z udziałem wszystkich stron dialogu społecznego: związków zawodowych, 
pracodawców i samorządów. Koncepcja ta zakładała pozostawienie stacji sanepidu             
w każdym powiecie wraz z punktem poboru próbek a więc mieszkańcy czy firmy nadal 
będą obsługiwani przez tę sama stacje co dotychczas. Restrukturyzacja dotyczy tylko 
samych laboratoriów i zakłada pozostawienie jednego wysoko wyspecjalizowanego 
laboratorium na każde stare województwo, zachowuje bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców, szybkość i dostępność badań. Nie zakłada zwolnień a jedynie 
wygaszanie etatów po pracownikach odchodzących na emeryturę. Działalność 
laboratoryjna Inspekcji Sanitarnej jest istotnym ale nie najważniejszym składnikiem jej 
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działania. Najważniejsi są ludzie, którzy pójdą w teren i będą egzekwować obowiązujące 
prawo, tych pracowników brakuje. Planowana restrukturyzacja przyczyniłaby się do 
przeniesienia części pracowników obecnie zatrudnionych w laboratorium, do tego, co             
w działalności inspekcji najistotniejsze. Nieprawdą jest, że likwidacja części laboratoriów 
zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców. Dla porównania na terenie 
województwa warmińsko – mazurskiego podobnego pod względem powierzchni, 
mieszkańców czy trudnych warunków geograficznych już od kilku lat funkcjonują cztery 
laboratoria i odbywa się to bez szkody dla ludności. W województwie opolskim są trzy 
laboratoria na szczeblu wojewódzkim tymczasem my mamy ich 14. Zwrócił uwagę, że 
za wykonywanie badań dla szpitali odpowiadają laboratoria szpitalne, badania 
wykonywane przez laboratoria inspekcji nie służą praktycznie diagnostyce i leczeniu, 
służą diagnozowaniu łańcuch przyczynowo – skutkowego. Nieprawdą jest, że 
powiatowa stacja i powiat nie może funkcjonować bez laboratorium, zwrócił uwagę, że 
na terenie naszego województwa już w tej chwili 10 stacji funkcjonuje bez laboratorium. 
Nieprawdą jest, że po restrukturyzacji mieszkańcy będą mieli dalej do badań bo w 
każdym sanepidzie pozostanie punkt pobrań próbek, co więcej w tychże sanepidach 
pozostaną pracownicy, którzy będą mogli wykonywać tzw. szybkie oznaczenia przy 
pomocy dostępnego nowoczesnego sprzętu. Redukcji ulega liczba laboratoriów ich 
funkcje przejmują lepiej wyposażone, szybsze i bardziej precyzyjne pod wieloma 
względami cztery laboratoria wojewódzkie. Czas oczekiwania na wyniki z reguły nie 
będzie istotnie dłuższy, w tej chwili na wyniki badań trzeba czekać 2-3 dni bo bakterie 
szybciej nie urosną. Korzystając z tego, że będziemy mieli odblokowane środki na 
zakupy inwestycyjne będzie można pójść w kierunku nowoczesnych metod 
diagnostycznych, metod szybkiego odczytu.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianą zaproponowana przez Zarząd                
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 25 głosami za, jedna osoba była przeciw, 
jedna wstrzymała się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/601/13 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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. 
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Uchwała Nr XXXIII/602/13 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości w Warzycach. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/603/13 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu 
Rzeszów  z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/604/13 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Podkarpackiego                
w Krośnie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisja merytoryczna pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był  przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/605/13 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/561/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w roku 2013. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/606/13 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu 
finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 
rok 2012 r. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/607/13 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego 
pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań 
Krótkoterminowych. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/608/13 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/609/13 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2013 oraz w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie 
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był  przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/610/13 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Skarbem Państwa. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był  przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/611/13 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń                
o powierzchni 97,71 m2

 

 dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Transmed”. 

Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
Członek Zarządu Sławomir Miklicz zgłosił autopoprawkę w związku z faktem, iż               
w treści uchwały jest dobra wartość powierzchni natomiast w tytule jest błąd - zamiast 
97,71 m2 powinno być 97,74 m2

 
. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
wraz z autopoprawką w wyniku, którego uchwała została przyjęta 25 głosami za, nikt nie 
był  przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/612/13 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia              
o pow. 34 m2 

 
dla firmy MEDORTO- Adam Chmiel, Wojciech Dryś s.c. 

Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był  przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/613/13 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad                      
i kryteriów tworzenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Podkarpackiego” dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/614/13 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Rzeszowie  
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 21 głosami za, 2 osoby były  przeciw, 4 
wstrzymały się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/615/13 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2013 r. + AUTOPOPRAWKI. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/616/13 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był  przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/617/13 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia 
interesu prawnego + AUTOPOPRAWKI. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 27 głosami za, nikt nie był  przeciw, jedna 
osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/618/13 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podkarpackiego na rok 2013”. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 28 głosami za, nikt nie był  przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/619/13 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/620/13 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem 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 XXXIII/621/13 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego 
Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie            
w wyniku, którego uchwała została przyjęta 26 głosami za, nikt nie był  przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XXXIII/622/13 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego                        
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2012. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 26 do protokołu. 
 
Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2012 r. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 27 do protokołu. 
 
Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za 2012 r. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 28 do protokołu. 
 
Informacja o stanie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim wg stanu na 31 marca 2013 r. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 29 do protokołu. 
 
Informacja na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie 
województwa podkarpackiego. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 30 do protokołu. 
 



17 
 

 

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

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 31 do protokołu. 
 
Informacja o realizacji w roku 2012 Wojewódzkiego Programu na rzecz 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu 
społecznemu na lata 2008 – 2020.  

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 32 do protokołu. 
 
Informacja o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                      
w Rzeszowie w 2012 roku. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 33 do protokołu. 
 
Informacja o realizacji uchwały Nr XX/337/12 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawia wyrażenia zgody na objęcie 
udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 34 do protokołu. 
 
Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury 
podległych samorządowi województwa podkarpackiego za 2012 rok                             
+ KOREKTA. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 35 do protokołu. 
 
Informacja z działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych                          
w Tarnobrzegu, Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 36 do protokołu. 
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Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu 
Województwa Podkarpackiego (w okresie od  12 marca 2013 r. do 12 kwietnia               
2013 r.) i wykonania uchwał Sejmiku.  

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik            
nr 37 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Sejmiku zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ogłosiła pół godziny 
przerwy w celu odbycia posiedzenia Komisji Rozwoju regionalnego. 
 
Radny Wojciech Buczak stwierdził, że postulował o to, aby jeszcze przed 
posiedzeniem komisji odbyć na sesji debatę, po to by wszyscy radni mogli wnieść swoje 
uwagi, które ewentualnie komisja wprowadzi do projektu stanowiska. 
 
Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że może to odbyć się w takiej kolejności ale 
można też poprosić wszystkich radnych chcących nanieść poprawki do udziału              
w posiedzeniu komisji dlatego, że tam będzie przeredagowany tekst tego stanowiska             
a następnie można jeszcze dyskutować. 
 
Radny Czesław Łączak zaproponował aby przedstawiciel Zarządu w 5-8 minutowym 
wystąpieniu przedstawił Program Polski Wschodniej i uzasadnił przedstawione 
stanowisko. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Zdzisław Nowakowski 
zaproponował aby spotkała się komisja, która wypracuje stanowisko przy czym wniosek 
Pani Przewodniczącej jest bardzo słuszny, jeśli ktoś z radnych zainteresowany jest 
posiedzeniem komisji i ma uwagi to może na roboczo je tam zgłosić a następnie można 
odbyć debatę na ten temat.  
 
Przewodnicząca Sejmiku zaprosiła wszystkich chętnych oraz Zarząd na posiedzenie 
Komisji Rozwoju Regionalnego do sali 149 i ogłosiła pól godziny przerwy. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
do projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski 
Wschodniej do roku 2020.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Zdzisław Nowakowski stwierdził, 
że komisja miała tylko kilkadziesiąt minut na przedyskutowanie dokumentu o objętości 
70 stron zatem trudno było uzgodnić stanowisko na piśmie w związku z czym przedstawi 
propozycje komisji. Komisja zgodziła się z celami strategicznymi zapisanymi                        
w dokumencie dostrzegła również jaka jest pozycja rozwojowa naszego województwa 
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na mapie europejskiej i mapie Polski. Niepokojący jest fakt, że na mapie województw 
leżących we wschodniej Polsce jest bardzo głębokie, ujemne saldo migracji dotyczące 
przede wszystkim ludzi młodych, którzy wyjeżdżają i tu nie wracają. Jeżeli chcielibyśmy 
uprawiać i wdrażać innowacyjna gospodarkę to musimy ja opierać na ludziach młodych, 
dobrze wykształconych. W dokumencie wskazano również na stosunkowo niski poziom 
rozwoju sektora nauki oraz powiązania tego sektora z gospodarka co także wpływa na 
innowacyjność naszego województwa a jednym z celów priorytetowych powinien być 
rozwój innowacyjności. Są to bariery rozwojowe dla naszego województwa jak i innych 
województw Polski wschodniej. Gdybyśmy przeanalizowali sytuacje jaka miała miejsce 
przed poprzednim okresem programowania gdzie różnice w dwóch częściach kraju 
miały się zacierać to zauważylibyśmy, że się nie zmniejszyły a w wielu elementach 
nawet pogłębiły. Można wnioskować, że Program Polski Wschodniej spełnia swoje 
funkcje bo gdyby go nie było to te różnice byłyby zapewne jeszcze większe. W projekcie 
strategii zwrócono uwagę na ponadregionalne specjalizacje gospodarcze i w przypadku 
tych województw wskazano, że naszymi specjalizacjami mogą być: przemysł 
spożywczy, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, wyroby z metali, przemysł drzewny                
i meblarski oraz przemysł lotniczy. Cenna inicjatywa byłoby tworzenie różnego rodzaju 
klastrów skupiających te rodzaje przemysłu. Strategia odnosi się również do 
infrastruktury transportowej i z zaprezentowanej diagnozy wynika, że tutaj nie możemy 
się niczym dobrym poszczycić ponieważ najsłabszą zewnętrzną dostępność 
transportową ze wszystkich województw Polski wschodniej ma Białystok oraz Rzeszów. 
Zwrócono również uwagę na słabą dostępność transportowej sieci wewnątrzregionalnej. 
Zauważono również słabe wyposażenie naszego województwa w infrastrukturę 
elektroenergetyczną. Przechodząc do stanowiska, które ma dzisiaj zostać przyjęte 
generalnie nie było uwag na nie ale komisja zaproponowała wprowadzenie szeregu 
wniosków uzupełniających. Przede wszystkim wskazaliśmy na to aby w stanowisku 
mocniej podkreślić rozwój komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej wskazując 
konkretne zapisy nawet jeżeli w strategii się nie znajda to z tego województwa powinny 
one do warszawy zostać przekazane. Chodzi tutaj o S19, S74, węzły autostradowe, 
obwodnice takich miast jak: Stalowa Wola, Kolbuszowa, Nisko, Nowa Dęba, Radomyśl, 
Brzozów, Sokołów. Kolejna rzecz to doinwestowanie linii kolejowych jako strategicznych 
działań dla naszego województwa. Chcielibyśmy aby w tym stanowisku znalazły się 
również odniesienia do konkretnych klastrów, oprócz klastra lotniczego powinien to być 
klaster turystyczny i rolno – spożywczy. Zaproponowano również aby w stanowisku 
znalazł się zapis dotyczący bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Dyskusję wywołały 
też odnawialne źródła energii, generalnie na tak jednak zakwestionowano energie 
pozyskiwana z elektrowni wiatrowych. Wskazano również potrzebę rozwoju 
nowoczesnej bazy dydaktycznej, zorientowanej nie tylko na szkolnictwo wyższe ale               
i średnie zawodowe, jeżeli mamy mówić o innowacyjności naszego województwa to 
branżami mającymi istotny wpływ na ten rozwój jest branża informatyczna, elektroniczna 
oraz automatyczna. Sugerujemy aby w tym stanowisku znalazło się bardzo krótkie 
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odniesienie do sieciowania parków technologicznych i przemysłowych ponieważ mogą 
być one zaczynem postaw proinnowacyjnych. Ważnym elementem jest oczywiście 
kapitał ludzki, dostrzegamy go jako działanie absolutnie priorytetowe, chodzi                          
o stworzenie takich warunków aby ludzie młodzi chcieli zostawać w naszym 
województwie, mogli zdobywać tutaj wykształcenie i tutaj pracować.  
 
Radny Wojciech Buczak zaznaczył, że brał udział w posiedzeniu komisji podczas 
którego zgłoszone propozycje zostały przez wszystkich zaakceptowane jednak z braku 
czasu nie powstało gotowe stanowisko. Stwierdził, że ma zaufanie do 
Przewodniczącego Komisji i dyrektora Rodzenia i ufa, że do istniejącego stanowiska 
zostaną dopisane rzeczy, które na posiedzeniu komisji wszyscy w zgodzie przyjęli.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że podda pod głosowanie projekt uchwały 
wraz ze zmianami zaproponowanymi przez Komisję Rozwoju Regionalnego. Ponadto 
zaznaczyła, że wkradł się błąd w podstawę prawną, która ma brzmieć następująco:  
„Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000r. Nr 22, 
poz. 168 ze zm.)” 
 
Członek Zarządu Sławomir Miklicz poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Regionalnego o przytoczenie raz jeszcze obwodnic miast, które maja zostać ujęte                 
w stanowisku ponieważ nie usłyszał miasta Sanok. Jest to jedna z trzech obwodnic, 
które wskazywaliśmy jako strategiczne dla województwa. Poprosił o dopisanie jej do 
stanowiska. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Zdzisław Nowakowski stwierdził, 
że nie było Sanoka w jego wypowiedzi, gdyż wymienił te miasta, które na posiedzeniu 
komisji zostały wymienione. Zaznaczył, że rozumie, że Sanok należy dopisać. 
 
Radny Janusz Magoń wobec wniosku ze strony radnego Miklicza, zaznaczył, iż jest 
zdumiony, że w tym stanowisku nie została wymieniona obwodnica Przeworska. 
Zaznaczył, że może bardzo długo mówić o racjach jakie przemawiają za ujęciem jej             
w dokumentach strategicznych i absolutnie nie wyobraża sobie aby miasta Przeworsk, 
jedynego w tej chwili oprócz Łańcuta, gdzie nie ma drogi obwodowej w ciągu drogi 
krajowej i drogi wojewódzkiej. Stwierdził, że skoro jest enumeratywnie wymienione kilka 
miast to nie wyobraża sobie aby mógł ten temat przeoczyć. 
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Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński zaznaczył, że kolejny raz powtarza, że 
wpisywanie z nazwy do strategii konkretnych dróg, numerów i nazw powoduje później 
kolejne i kolejne. Opisanie tego bowiem w sposób ogólny załatwia temat. Programy 
operacyjne są od tego, żeby później pewne elementy przeprowadzać.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Zdzisław Nowakowski stwierdził, 
że powiedział wcześniej, że zapewne nasze propozycje dotyczące obwodnic                         
w dokumentach strategii Polski Wschodniej nie znajdą się, jest to tylko metoda 
zilustrowania w naszym stanowisku potrzeby budowy obwodnic i wskazujemy jakie 
potrzeby w tym zakresie są. Zaznaczył, że osobiście nie widzi żadnych przeciwwskazań 
aby budując stanowisko tak je sformułować byśmy wypadli poważnie przez 
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – podajemy przykłady obwodnic aby pokazać jak 
ważnym elementem one dla nas są i jak wielu ich w naszym województwie brakuje. 
 
Radna Ewa Draus zaznaczyła, że musimy sformułować, co jest nam potrzebne 
konkretnie a nie pisać tylko, że potrzebujemy obwodnic tak abstrakcyjnie. Musimy 
wiedzieć jakie inwestycje chcemy wskazać dlatego też uważa, że to enumeratywne 
wskazywanie jest bardzo ważne. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmienioną podstawą 
prawną, zmianami zaproponowanymi przez komisję oraz wnioskami radnych 
dotyczącymi obwodnic. 
W wyniku, głosowania uchwała została przyjęta 28 głosami za, nikt nie był  przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. 
Uchwała Nr XXXIII/623/13 stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Fryderyk Kapinos złożył 3 interpelacje. Pierwsza w sprawie pogarszającej się 
sytuacji rolników w Województwie Podkarpackim w związku z zaostrzeniem przepisów                         
i wprowadzeniem dodatkowych obowiązków dla hodowców tuczników przez Głównego 
Lekarza Weterynarii, które doprowadzają do dalszego zmniejszania produkcji żywca            
w naszym województwie.  
Druga w sprawie linii kolejowej L25 Dębica – Ocice, o wpisanie jej części do planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa 
Podkarpackiego. 
Trzecia w sprawie budowy i remontu chodnika przy drodze 983 oraz wniosku z 2012 r. 
 
Interpelacje stanowią kolejno załączniki nr 39,40,41 do niniejszego protokołu.  
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Radny Wojciech Buczak złożył interpelację w sprawie wsparcia finansowego na zakup 
chromatografu dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
Radny Władysław Turek złożył interpelację dotycząca Szpitala Podkarpackiego im. 
Jana Pawła II w Krośnie i przejęcia przez Marszalka Województwa Podkarpackiego 
majątku Skarbu Państwa w tym szpitalu. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Radny Jarosław Brenkacz złożył interpelację dotyczącą dofinansowania w wysokości 
10% do dwóch etatów w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Oleszycach. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 

Radna Ewa Draus stwierdziła, że w przeciągu całego roku dokonywane są zmiany             
w budżecie pokazujące dokonania Zarządu w zakresie inwestycji a te z zakresu dróg 
cieszą się jej szczególnym zainteresowaniem. Radna stwierdziła, że wnioskuje o 
rzetelne informowanie radnych o stanie realizacji inwestycji drogowych zapisanych w 
budżecie wojewódzkim, jak również o powstałych oszczędnościach i zasadach ich 
podziału. Radnym wielokrotnie odmawiano uwzględniania ich wniosków, czego 
przykładem jest jej przedmówca informując, że nie ma środków, natomiast ze zmian w 
budżecie można oszacować ile środków jest niezrealizowanych. Drugą kwestią jest to, 
że zmiany w budżecie pokazują stałą tendencję spychania realizacji inwestycji na 
kolejne lata. Przykładem na to jest dzisiejsza zmiana w budżecie dotycząca 
niezrealizowania 12 milionów złotych na drodze Zagórz – Komańcza , 7 milionów 
Jarosław - Próchnik. Radna stwierdziła, że jej wielkie zaniepokojenie budzi to iż na ten 
rok jest zaplanowane 100% więcej pieniędzy na realizację inwestycji drogowych niż do 
tej pory, zaś za 2012 nie byliśmy w stanie zrealizować ciągle zmniejszającego się 
budżetu wynoszącego niespełna 200 milionów złotych, więc w jaki sposób – czy Zarząd 
nie kontroluje realizacji tych inwestycji i nie wie o opóźnieniach, czy jest to celowe 
wprowadzanie w błąd radnych podając jej w grudniu, że wszystkie inwestycje są 
realizowane zgodnie z planem , natomiast w dzisiejszym budżecie widać iż nie jest to 
zgodne z  podaną informacją. 
 
Radny Tadeusz Pióro złożył interpelację dotyczącą modernizacji drogi wojewódzkiej  
Nr 835 Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
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Ponadto poinformował, że ma zapytanie dotyczące strategii województwa oraz  strategii  
Bieszczadów. Pytał na jakim etapie są obydwie strategie. Prosił                                             
o przedstawienie przez Zarząd Województwa harmonogramu głosowania i uchwalania 
ww. strategii bowiem miały się one pojawić na początku kwietnia, miały być do 
dyspozycji samorządów i miały mieć miejsce spotkania i konsultacje, których na dzisiaj 
nie ma. Najprawdopodobniej było powiedziane, że w I półroczu przed przerwą 
wakacyjną Sejmik będzie głosował za strategiami, w związku z tym prosi                                 
o przedstawienie przez Zarząd harmonogramu uchwalania strategii rozwoju 
województwa podkarpackiego, w tym zawartej w nim specyficznej strategii tj. dla 
Bieszczadów.  
Ponadto radny poinformował, że z mediów dowiedział się, że trwają dyskusje i plany 
powstania drogi szybkiego ruchu Kielce – Tarnów – Jasło – Krosno – Barwinek i była 
informacja, że nie uczestniczył w tym Zarząd Województwa Podkarpackiego. Radny 
zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się Zarządu  w tej kwestii . Pytał również czy nie 
ma tutaj zagrożenia drogi szybkiego ruchu S-19 od Rzeszowa do Barwinka przez 
Miejsce Piastowe i aby nie było tak, że tamta droga będzie planowana i będzie miała 
większą siłę przebicia a o drodze S-19 od Rzeszowa do Miejsca Piastowego 
zapomnimy. Radny prosił o wyjaśnienie niniejszego tematu.  
 
Radna Ewa Draus zwróciła uwagę, że w bieżącym roku przygotowywany jest 
Regionalny Program Operacyjny i w przygotowaniach uczestniczy Zespół ds. 
programowania Polityki spójności w okresie 2014-2020. Stwierdziła, że żaden z radnych 
opozycyjnych nie jest uwzględniony w związku z czym prosi o wskazanie możliwości 
zgłaszania uwag do przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego przez 
osoby, które są wykluczone z Zespołu ds. Programowania Polityki Spójności. 
 
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Nikt nie złożył wniosków ani oświadczeń. 
 
Przewodnicząca przypomniała, że 30 kwietnia 2013 r. mija termin składania oświadczeń 
majątkowych, poprosiła radnych, którzy jeszcze oświadczeń nie złożyli o dokonanie tego 
w Kancelarii Sejmiku. 
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Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Sejmiku Pani Teresa                 
Kubas - Hul zamknęła obrady XXXIII  sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego                
IV kadencji.  
 
Sesja zakończyła się o godz. 1350

 
. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Kruk 
 
                                                                             Przewodnicząca Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                       Teresa Kubas - Hul 
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