
Protokół Nr II/10 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 14 grudnia 2010 r. 

 

II sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się 14 grudnia 2010 roku  
w sali audorytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy 
Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00, obrady otworzyła i prowadziła 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pani Teresa Kubas - Hul. 
 
Powitała ona licznie zgromadzonych  gości , przedstawicieli prasy, radia i telewizji.  
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały – lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Następnie Przewodnicząca omówiła porządek obrad sesji, który radni otrzymali wraz 
z zawiadomieniem o jej zwołaniu – zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 

Poinformowała, że w okresie pomiędzy zwołaniem sesji a jej terminem do Kancelarii 
Sejmiku wpłynął projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniający 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 -2015 z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 
zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy o samorządzie województwa. Zaproponowała aby  
projekt uchwały  realizować jako punkt 18) porządku obrad. Przewodnicząca 
poinformowała również, że Zarząd Województwa przyjął autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.  

Członek Zarządu Województwa – pan Lucjan Kuźniar wystąpił z wnioskiem aby 
sesje Sejmiku rozpoczynały się odmówieniem modlitwy za Ojczyznę ks. Piotra 
Skargi.   
 
W związku z powyższym Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się do radnych z prośbą 
o powstanie  i odmówienie modlitwy.  
 
Następnie poddała pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji. 
Propozycja zmian została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za).  
 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad II sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Jerzego Borcza na miejsce 

radnego, któremu wygasł mandat. 
3. Złożenie ślubowania radnego. 
4. Przyjęcie protokołów z LIII i I sesji.  



5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy                 
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki                    
i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2010 rok. 

18. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego                 
na 2010 rok. 

21. Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego                                
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie (12 
października 2010 r. –  6 grudnia 2010 r.)    i wykonania uchwał Sejmiku. 

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

 

Po ustaleniu porządku obrad sesji Przewodnicząca Sejmiku udzieliła głosu pani 
Małgorzacie Chomycz – Wojewodzie Podkarpackiemu. Pani Wojewoda złożyła 
gratulacje na ręce Marszałka Województwa Mirosława Karapyty oraz członków 
Zarządu Województwa. Podziękowała za zaproszenie na sesję Sejmiku i złożone dla 
niej gratulacje z powodu nominacji na Wojewodę Podkarpackiego. Wyraziła nadzieję, 
że współpraca z Marszałkiem będzie tak dobra jak dotychczas i będzie służyć 



województwu. Kończąc swoje wystąpienie życzyła wszystkim radnym aby 
podejmowane przez nich decyzje służyły Podkarpaciu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Jerzego Borcza na miejsce 
radnego, któremu wygasł mandat. 

Przewodnicząca Sejmiku – pani Teresa Kubas – Hul poinformowała, że zgodnie z 
informacją otrzymaną z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie,  
następnym w kolejności kandydatem do obsadzenia wygasłego mandatu po radnym 
Piotrze Przytockim  jest Pan Jerzy Borcz. Pan Jerzy Borcz wyraził zgodę na objęcie 
mandatu radnego Województwa Podkarpackiego.  

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Sejmiku poddała go 
pod głosowanie. 

W jego wyniku Uchwała Nr II/7/10 została podjęta jednogłośnie (31 głosami za)  
 i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Złożenie ślubowania radnego. 

Po podjęciu uchwały w sprawie wstąpienia na miejsce radnego, któremu wygasł 
mandat, pan Jerzy Borcz złożył ślubowanie. 

 

Przyjęcie protokołów z LIII i I sesji.  

Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, że protokoły z LII sesji poprzedniej 
kadencji oraz I sesji Sejmiku IV kadencji były do wglądu w Kancelarii Sejmiku.  

W związku z brakiem uwag do ich treści Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad 
ich przyjęciem. 

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie (33 głosami za). 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, że zgodnie z zapisami Statutu 
Województwa Podkarpackiego Sejmik wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych 
członków komisji w łącznej liczbie 7, w tym zastępcę Przewodniczącego i sekretarza 
komisji. W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów 
radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego   
i Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz radnych będących członkami Zarządu. 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że dobrze byłoby aby Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej był radny klubu opozycyjnego bo wygodnie jest wtedy 
kontrolować i monitorować. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur.  

Radny Wojciech Buczak w imieniu Klubu Radnych PiS poinformował, że zgłosi 
kandydatury do składu komisji natomiast nie będzie zgłaszał kandydata na 
Przewodniczącego komisji. Przed rozpoczęciem sesji zwrócił się z pytaniem do 
Przewodniczącej Sejmiku czy istnieje możliwość aby Klub Radnych PiS miał 



większość w składzie Komisji Rewizyjnej i otrzymał odpowiedź negatywną, w 
związku z powyższym reprezentowany przez niego klub nie zgłasza kandydata na 
Przewodniczącego komisji. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że otrzymała w formie pisemnej 
propozycje składów komisji od poszczególnych klubów radnych, w związku z czym  
sama przedstawi kandydatów do składu komisji. 

Radny Jan Tarapata w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił radnego Mariusza Kawę 
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na 
Zastępcę Przewodniczącego i sekretarza komisji. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – pan Wojciech Buczak zgłosił kandydaturę 
radnego Bogdana Rzońcy na Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Radny nie 
wyraził zgody na kandydowanie. 

Przewodniczący Klubu Radnych PSL – pan Mariusz Kawa w imieniu klubu  zgłosił 
kandydaturę radnego Władysława Stępnia na Zastępcę Przewodniczącego komisji 
oraz kandydaturę Macieja Lewickiego na sekretarza komisji. Radni wyrazili zgodę na 
kandydowanie.  

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów i wobec braku głosów sprzeciwu 
ze strony radnych Przewodnicząca Sejmiku poddała łącznie pod głosowanie 
kandydatury  

radnego Mariusza Kawy -  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

radnego Władysława Stępnia- na Zastępcę Przewodniczącego komisji  

radnego Macieja Lewickiego - na Sekretarza komisji. 

Za ww. kandydatami głosowało 19 radnych, 14 radnych wstrzymało się od głosu, 
głosów przeciw nie było. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że do składu komisji zgłoszono ponadto 
kandydatury radnych: 

Bronisława Tofila, Wojciecha Buczaka, Bogdana Rzońcy, Janiny Sagatowskiej. 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie skład Komisji 
Rewizyjnej. 

Za podjęciem uchwały w ww. składzie radni głosowali 32 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się, bez głosów sprzeciwu. 

Uchwała Nr II/8/10 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 



Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Klubu Radnych PO – pan Jan Burek zgłosił w imieniu 
reprezentowanego przez niego klubu kandydaturę radnego Jerzego Borcza na 
Przewodniczącego komisji. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie.  

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Przewodniczącego komisji 
Przewodnicząca Sejmiku zamknęła listę kandydatów. 

Za  kandydaturą Jerzego Borcza na Przewodniczącego komisji głosowało 18 
radnych, 14 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że poszczególne kluby radnych 
zgłosiły do składu komisji radnych: 

Teresę Kubas – Hul, Lucjana Kuźniara, Mariusza Kawę, Annę Kowalską, Jana 
Burka, Andrzeja Matusiewicza, Wojciecha Buczaka, Janinę Sagatowską, Czesława 
Łączaka i Stanisława Bartnika. 

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.  

Za podjęciem uchwały w ww. składzie radni głosowali  32 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się, bez głosów sprzeciwu. 

Uchwała Nr II/9/10 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Klubu Radnych PO – pan Jan Burek zgłosił w imieniu 
reprezentowanego przez niego klubu kandydaturę radnego Zdzisława 
Nowakowskiego na Przewodniczącego komisji. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Przewodniczącego komisji 
Przewodnicząca Sejmiku zamknęła listę kandydatów. 

Za  kandydaturą Zdzisława Nowakowskiego na Przewodniczącego komisji głosowało 
18 radnych, 15 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że poszczególne kluby radnych 
zgłosiły do składu komisji radnych: 

Stanisława Bartmana, Zygmunta Cholewińskiego, Władysława Turka, Ewę Draus, 
Janusza Ciółkowskiego. 

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.   

Za podjęciem uchwały w ww. składzie radni głosowali  32 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się, bez głosów sprzeciwu.  

Uchwała Nr II/10/10 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  



Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy                 
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Klubu Radnych PSL – pan Mariusz Kawa w imieniu klubu  zgłosił 
kandydaturę radnego Dariusza Sobieraja na Przewodniczącego komisji. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Przewodniczącego komisji 
Przewodnicząca Sejmiku zamknęła listę kandydatów. 

Za  kandydaturą Dariusza Sobieraja na Przewodniczącego komisji głosowało 18 
radnych, 15 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że poszczególne kluby radnych 
zgłosiły do składu komisji radnych: 

Edwarda Brzostowskiego, Teresę Kubas- Hul, Mirosława Karapytę, Andrzeja 
Matusiewicza, Kazimierza Ziobro, Władysława Turka. 

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.   

Za podjęciem uchwały w ww. składzie radni głosowali  32 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się, bez głosów sprzeciwu.                

Uchwała Nr II/11/10 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki                    
i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Klubu Radnych PSL – pan Mariusz Kawa w imieniu klubu  zgłosił 
kandydaturę radnego Jana Tarapaty na Przewodniczącego komisji. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Przewodniczącego komisji 
Przewodnicząca Sejmiku zamknęła listę kandydatów. 

Za  kandydaturą Jana Tarapaty na Przewodniczącego komisji głosowało 18 radnych, 
15 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że poszczególne kluby radnych 
zgłosiły do składu komisji radnych: 

Mariusza Kawę, Edwarda Brzostowskiego, Sławomira Miklicza, Zygmunta 
Cholewińskiego, Bogdana Romaniuka, Fryderyka Kapinosa, Bogdana Rzońcę, 
Mieczysława Miazgę. 

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.   

Za podjęciem uchwały w ww. składzie radni głosowali jednomyślnie ( 33 głosami za).               

Uchwała Nr II/12/10 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  



Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Przewodniczący Klubu Radnych PSL – pan Mariusz Kawa w imieniu klubu  zgłosił 
kandydaturę radnego Władysława Stępnia na Przewodniczącego komisji. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Przewodniczącego komisji 
Przewodnicząca Sejmiku zamknęła listę kandydatów. 

Za  kandydaturą Władysława Stępnia na Przewodniczącego komisji głosowało 18 
radnych, 15 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że poszczególne kluby radnych 
zgłosiły do składu komisji radnych: 

Stanisława Bartmana, Jerzego Borcza, Annę Kowalską, Lucjana Kuźniara, Jana 
Tarapatę, Stanisława Bajdę, Tadeusza Pióro, Mieczysława Miazgę, Czesława 
Łączaka.  

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.   

Za podjęciem uchwały w ww. składzie radni głosowali jednomyślnie ( 33 głosami za).               

Uchwała Nr II/13/10 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Przewodniczący Klubu Radnych PO – pan Jan Burek w imieniu klubu  zgłosił 
kandydaturę radnego Macieja Lewickiego na Przewodniczącego komisji. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Przewodniczącego komisji 
Przewodnicząca Sejmiku zamknęła listę kandydatów. 

Za  kandydaturą Macieja Lewickiego na Przewodniczącego komisji głosowało 17 
radnych, 16 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że poszczególne kluby radnych 
zgłosiły do składu komisji radnych: 

Dariusza Sobieraja, Sławomira Miklicza, Annę Kowalską, Kazimierza Ziobro, 
Janusza Ciółkowskiego i Tadeusza Pióro. 

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.   

Za podjęciem uchwały w ww. składzie radni głosowali 32 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się, bez głosów sprzeciwu.               

Uchwała Nr II/14/10 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 



Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku – pani Teresa Kubas - Hul   zgłosiła kandydaturę 
radnego Jana Burka  na Przewodniczącego komisji. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Przewodniczącego komisji 
Przewodnicząca Sejmiku zamknęła listę kandydatów. 

Za  kandydaturą Jana Burka na Przewodniczącego komisji głosowało 18 radnych, 14 
radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że poszczególne kluby radnych 
zgłosiły do składu komisji radnych: 

Mirosława Karapytę, Janusza Koniecznego, Zdzisława Nowakowskiego, Stanisława 
Bartnika, Stanisława Bajdę i Bogdana Romaniuka. 

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.   

Za podjęciem uchwały w ww. składzie komisji radni głosowali 32 głosami za, przy 1 
głosie wstrzymującym się, bez głosów sprzeciwu.               

Uchwała Nr II/15/10 stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Janusz Konieczny   zgłosił kandydaturę 
radnego Bronisława Tofila  na Przewodniczącego komisji. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Przewodniczącego komisji 
Przewodnicząca Sejmiku zamknęła listę kandydatów. 

Za  kandydaturą Bronisława Tofila na Przewodniczącego komisji głosowało 18 
radnych, 14 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny był przeciw.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że poszczególne kluby radnych 
zgłosiły do składu komisji radnych: 

Władysława Stępnia, Janusza Koniecznego, Ewę Draus, Fryderyka Kapinosa, 
Tadeusza Pióro. 

Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.   

Za podjęciem uchwały w ww. składzie komisji radni głosowali jednomyślnie (33 
głosami za).             

Uchwała Nr II/16/10 stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 



Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku – pani Teresa Kubas- Hul przypomniała, że do składu 
Komisji Głównej wchodzi  Przewodniczący Sejmiku , Wiceprzewodniczący Sejmiku i 
przewodniczący klubów radnych. Poinformowała radnych, że na jej ręce wpłynęły 
zgłoszenia o powstaniu następujących Klubów Radnych:  

Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, którego Przewodniczącym został radny 
Wojciech Buczak, 

Klubu Radnych „Platforma Obywatelska”, którego Przewodniczącym został radny Jan 
Burek, 

Klubu Radnych „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, którego Przewodniczącym został 
radny Mariusz Kawa, 

Klubu Radnych „Sojuszu Lewicy Demokratycznej”, którego Przewodniczącym został 
radny Bronisław Tofil. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie projekt uchwały 
ustalający następujący skład Komisji Głównej:  

Przewodnicząca Sejmiku – Teresa Kubas – Hul, Wiceprzewodniczący Sejmiku – 
Edward Brzostowski,  Wiceprzewodniczący Sejmiku – Janusz Konieczny, 
Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj oraz przewodniczący ww. Klubów 
Radnych Sejmiku. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr II/17/10 została przyjęta jednogłośnie (33 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 14  do protokołu 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w związku z faktem iż kolejne punkty 
porządku obrad obejmują podjęcie uchwał merytorycznych konieczne jest ogłoszenie 
przerwy i zebranie się komisji celem ich zaopiniowania. W tym celu odbyły się 
posiedzenia komisji: Głównej, Budżetu, Mienia i Finansów, Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej, Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego.   

Po przerwie o godzinie 1200 wznowiono obrady. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że radni w materiałach na sesje otrzymali 
szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały. Proponuje się wynagrodzenie w 
następującym kształcie: 

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6 000,00 zł 

- dodatek funkcyjny w kwocie 2 500,00 zł 

- dodatek specjalny w kwocie 3 147,00 zł 

- dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 200, 00 zł  



Daje to łącznie wartość brutto w wysokości 12 847, 00 zł. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała również, że projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez komisje merytoryczne. Pozytywna opinię wydały 
Komisja Główna oraz Komisja Budżetu, Mienia i Finansów. Stanowiska komisji tej 
sprawie stanowią załącznik nr 15 i 16 do protokołu. 

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały radni przystąpili do głosowania. 

W jego wyniku Uchwała nr II/18/10 została podjęta jednogłośnie (33 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. 

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

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały radni przystąpili do głosowania. 

W jego wyniku Uchwała nr II/19/10 została podjęta jednogłośnie (33 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2010 rok. 

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

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały radni przystąpili do głosowania. 

W jego wyniku Uchwała nr II/20/10 została podjęta jednogłośnie (33 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje: Budżetu, Mienia i 
Finansów, Gospodarki i Infrastruktury, Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej, i Rozwoju Regionalnego. 

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały radni przystąpili do głosowania. 

W jego wyniku Uchwała nr II/21/10 została podjęta jednogłośnie (33 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

 



Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje: Budżetu, Mienia i 
Finansów oraz Gospodarki i Infrastruktury. 

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały radni przystąpili do głosowania. 

W jego wyniku Uchwała nr II/22/10 została podjęta jednogłośnie (33 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego                 
na 2010 rok. 

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały radni przystąpili do głosowania nad 
projektem uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Województwa.  

W  wyniku Uchwała nr II/13/10 została podjęta jednogłośnie (33 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

 

Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego                                
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie (12 
października 2010 r. –  6 grudnia 2010 r.)    i wykonania uchwał Sejmiku. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że w opracowanym materiale znajduje się 
informacja iż członkowie Zarządu w ramach upoważnień udzielonych przez 
Marszałka sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych 
departamentów Urzędu, lecz nie wiadomo którzy członkowie nadzorują 
departamenty. Prosił o udzielenie takiej informacji. 

Marszałek Województwa - Mirosław Karapyta odniósł się do pytania radnego. 
Poinformował, że kwestię nadzoru członków Zarządu nad departamentami reguluje 
Zarządzenie Marszałka. Zgodnie z nim:   

Wicemarszałek Województwa – pan Zygmunt Cholewiński sprawuje nadzór nad 
Departamentem Rozwoju Regionalnego, Departamentem Wdrażania Projektów 
Infrastrukturalnych RPO, Departamentem Dróg i Transportu, Departamentem 
Wspierania Przedsiębiorczości,  Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego, 
Podkarpackim Zarządem dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Wojewódzkimi 
Ośrodkami Ruchu Drogowego, 

Wicemarszałek Województwa – pani Anna Kowalska sprawuje nadzór nad 
Departamentem Edukacji i Kultury, Departamentem Promocji, Turystyki i Sportu, 
wojewódzkimi jednostkami oświatowymi i wojewódzkimi jednostkami kultury 
podległymi Samorządowi Województwa,  

Członek Zarządu Województwa – pan Lucjan Kuźniar sprawuje nadzór na 
Departamentem Rolnictwa i Środowiska, Departamentem Programów Rozwoju 



Obszarów Wiejskich, Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Zespołem 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie 

Członek Zarządu Województwa – pan Sławomir Miklicz sprawuje nadzór nad 
Departamentem Geodezji i Gospodarki Mieniem, Departamentem Ochrony Zdrowia, 
Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego, Podkarpackim Biurem Geodezji i 
Terenów Rolnych, Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno-  
Kartograficznej, wojewódzkimi zakładami opieki zdrowotnej, Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Tadeusz Pióro zwrócił się z pytaniem do Marszałka Województwa odnośnie 
Uchwały Nr LII/1013/10 w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach 
projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”. 
Poinformował, że dotarła do niego Uchwała Rady Wydziału Chemicznego 
Politechniki Rzeszowskiej, która chyba trafiła również do Marszałka Województwa. 
Dotarło do niego również wystąpienie doktorantów Politechniki Rzeszowskiej w 
sprawie dotyczącej zmiany regulaminu Programu Stypendialnego w ramach projektu  
„Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”. Rada Wydziału Chemicznego 
Politechniki Rzeszowskiej z dużym zaskoczeniem i głęboką  dezaprobatą  przyjęła 
informację o zmianie zapisu dotyczącego warunków przyznawania stypendiów w 
ramach projektu „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”. Nowy 
regulamin przyznawania stypendiów uchwalony przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego w dniu 25 października br. pozbawia możliwości ubiegania się o 
stypendiów tych doktorantów, którzy wcześniej skorzystali z grantu stypendialnego 
przeznaczonego praktycznie w całości na zakup aparatury i materiałów niezbędnych 
do realizacji prac doktorskich. Świadczy o tym umieszczenie w § 3 pkt 8 zapisu, że o 
to stypendium może się starać doktorant, który nie pobierał, względnie nie pobiera 
innego stypendium współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zmienił zasadniczo 
możliwości aplikowania o stypendium dla zdecydowanej większości doktorantów 
realizujących swoje prace doktorskie na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Rzeszowskiej i innych uczelniach. Studenci zwrócili się również z zapytaniem do 
Marszałka Województwa w tej sprawie, ponieważ w piśmie które było wcześniej do 
nich kierowane była informacja że po zakończeniu okresu pobierania stypendium w 
ramach projektu pn. „Wzmocnienie Instytucjonalnego Systemu Wdrażania 
Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w Województwie 
Podkarpackim” można ubiegać się o stypendia w ramach projektu  pn. „Podkarpacki 
fundusz stypendialny dla doktorantów” w przyszłych naborach. Termin zakończenia 
pobierania tego wcześniejszego stypendium upłynął w dniu 30 września 2010 r. , w 
związku z powyższym wydawało się, że po końcowym rozliczeniu tego stypendium 



nic już nie powinno stanąć na przeszkodzie przy aplikowaniu o stypendia w ramach 
projektu stypendialnego dla doktorantów, któremu poświęca się tyle uwagi w 
mediach. Radny stwierdził, że chce nadmienić iż prace doktorską w dziedzinach 
większości nauk objętych programem stypendialnym dla doktorantów realizuje się z 
reguły w okresie kilkuletnim. Same studia doktoranckie to okres czterech latach. 
Stypendia uzyskane przez doktorantów w ramach tego pierwszego projektu 
„Wzmocnienie Instytucjonalnego Systemu Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji 
w latach 2007 – 2013 w Województwie Podkarpackim” zapewniały finansowanie 
badań zaledwie w okresie 12 miesięcy i zakończyły się 30 września 2010 roku. 
Ponadto przyznane środki mogły być wydatkowane jedynie na zakupy związane 
bezpośrednio z realizowaną pracą doktorską tj. na budowę stanowiska pracy a tylko 
10% przyznanej kwoty mogły stanowić wydatki nieudokumentowane, wykorzystane 
np. na cele bytowe. W tym momencie zapis w nowym regulaminie jednoznacznie nie 
dopuszcza osób, które zakończyły pobieranie środków w wysokości 1 044,00 zł, nie 
mogą one aplikować o nowe stypendia, muszą utrzymywać się ze środków, które 
teoretycznie może dać im uczelnia. Chodzi o to aby osoby te mogły aplikować o 
środki, wystartować w konkursie o przyznanie nowych stypendiów. Radny pytał czy 
istnieje możliwość zmiany zapisu w regulaminie i z czego wynikła jego zmiana 
powodująca, że doktoranci nie mogą oni aplikować o nowe stypendia.  

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła uwagę, że Regulamin Sejmiku określa procedurę 
i formę składania interpelacji i zapytań. Zwróciła uwagę, że problem poruszony przez 
radnego nosi znamiona interpelacji. Prosiła aby w przyszłości radni składali 
interpelacje również w formie pisemnej. 

Radny Wojciech Buczak zwrócił się z pytaniem do Marszałka Mirosława Karapyty. 
Stwierdził, że na poprzedniej sesji Sejmiku, po wyborze na Marszałka Województwa 
udzielając wypowiedzi, pytany o ewentualne zmiany personalne w Urzędzie 
Marszałkowskim i różnych jednostkach wojewódzkich mówił iż będą decydować 
wyłącznie względy merytoryczne i nie przewiduje dużych zmian, „czystek”. 
Tymczasem ostatnia wypowiedź w mediach jest nieco inna, że jednak pan Marszałek 
zamierza podejmować decyzje uwzględniając też, czy może przede wszystkim 
względy polityczne. Radny pytał jak wygląda ta sprawa na dzisiaj i jakie Marszałek 
ma plany w tej kwestii. 

Pan Marszałek Mirosław Karapyta poinformował radnego , że otrzyma odpowiedź 
na zapytanie w formie pisemnej.  

Jeśli chodzi o pytanie radnego Wojciecha Buczaka to wyjaśnił, że zamierza powołać 
audyt zewnętrzny, który dokona wartościowania stanowisk pracy i oceny 
funkcjonowania tej struktury, która jest. Poinformował, że ma również pewne sugestie 
co do zmiany organizacyjnej poszczególnych departamentów. Jest pewien, że 
pójście w kierunku Departamentu Skarbu, czy departamentu, który zbilansowałby 
mienie województwa jest obecnie najistotniejsze. Są również sugestie natury 
organizacyjnej. Audyt zewnętrzny i wartościowanie stanowisk pracy da ocenę 



merytoryczną. Natomiast mówiąc o względach politycznych czy też pewnej zasadzie 
mówił w odniesieniu do tego (bo faktem jest i nikt temu nie przeczy), że koalicja 
składa się z trzonów i podmiotów politycznych. Są to partie polityczne , każdy 
utożsamia się z daną partią i jest to jakby inna sfera natomiast nie ocena 
organizacyjna. 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała radnych, że otrzymali w dniu dzisiejszym 
informację Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego dotyczącą stanu rozwoju 
społeczno – gospodarczego Województwa Podkarpackiego. W trakcie trwania tej 
kadencji będzie miała miejsce bliska współpraca z WUS. Zarówno na posiedzeniach 
sesji, jak i komisji będzie wiele punktów merytorycznych podejmujących dyskusję na 
temat stanu istniejącego i możliwości i perspektyw rozwoju województwa. 

Pani Przewodnicząca poinformowała również, że prawdopodobnie na dzień 29 
grudnia br. zostanie zwołana robocza sesja Sejmiku celem podjęcia uchwał 
związanych ze zmianami w budżecie województwa na 2009 rok. Jeśli nie dojdzie do 
zwołania sesji to zostanie zorganizowane uroczyste spotkanie opłatkowe dla 
radnych. Ponadto na dzień 3 stycznia 2011 roku planowana jest również sesja 
Sejmiku, na której będzie miała miejsce debata budżetowa. Sejmik zobowiązany jest 
do końca stycznia 2011 roku uchwalić budżet województwa i biorąc pod uwagę 
harmonogram prac nad projektem budżetu jest w stanie to uczynić około 25 stycznia 
2011 roku. 

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się również z prośbą o zakup kalendarzy, środki 
uzyskane z ich sprzedaży zostaną przekazane na cele charytatywne.  

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodnicząca 
Sejmiku zamknęła obrady II sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Sesja 
zakończyła się o godzinie 1220.                            

    

              Zatwierdziła: 

       Przewodnicząca Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

           

    Teresa Kubas - Hul 
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Iwona Kiełbasa           

 

 



 


