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                                                Protokół III sesji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji 

 z  dnia 29 grudnia 2010 roku. 
 

 
 
 
Sesja odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, rozpoczęła się o godzinie 1030.  
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, 
 
 
III sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji zwołana została przez 
Przewodniczącą Sejmiku – Panią Teresę Kubas - Hul, która po odmówieniu przez 
radnych modlitwy za ojczyznę Ks. Piotra Skargi, otworzyła i prowadziła obrady.  
 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Następnie Przewodnicząca omówiła porządek obrad sesji, który radni otrzymali wraz         
z zawiadomieniem o jej zwołaniu – zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z II sesji.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień                    

w dziedzinie sportu, 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części dachu 

pawilonu F2 przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej                    
w Tarnobrzegu, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania               
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego, 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 80 m2 
powierzchni przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. 
Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
pomieszczenia o pow. 37,23 m2 znajdującego się w piwnicy budynku położonego 
w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian cennika usług Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2010, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2011, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 
2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/306/08 z dnia 25 lutego 2008 r.                
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. „Wzmocnienie 
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 
2007 – 2013 w województwie podkarpackim” w ramach PO Kapitał Ludzki, przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji do 
regionalnych oraz niektórych międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego, 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego 
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa 
Kolejowego w Rzeszowie s. p. z. o. o, 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Zespole 
Gruźlicy i Chorób płuc w Rzeszowie,  

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

22. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 roku, 
23. Interpelacje i zapytania radnych, 
24. Wnioski i oświadczenia radnych, 
25. Zamknięcie sesji. 
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Przyjęcie protokołu II sesji.  
 
Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, że radni otrzymali protokół II sesji w wersji 
elektronicznej. 
W związku z brakiem uwag do ich treści Przewodniczący Sejmiku zarządził głosowanie 
nad jego przyjęciem. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (32 głosami za). 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień                        
w dziedzinie sportu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury                   
i Kultury Fizycznej oraz Komisję Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/24/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  4 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części dachu 
pawilonu F2 przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej                      
w Tarnobrzegu. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki                             
i Infrastruktury. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/25/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki                             
i Infrastruktury. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/26/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na delegatów. 
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Radny Wojciech Buczak – Przewodniczący Klubu PiS – w imieniu klubu zgłosił 
kandydaturę radnego Andrzeja Matusiewicza zaznaczając, że dotychczas był on 
delegatem jako Przewodniczący Sejmiku III kadencji. Pracował w komisji monitorującej 
fundusze europejskie jak też w zespole administracji publicznej, który opiniował szereg 
ustaw związanych z działalnością samorządu.  
 
Radny Andrzej Matusiewicz wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Władysław Stępień  – w imieniu klubu PSL - zgłosił kandydaturę radnego 
Mariusza Kawy na delegata do ZO ZWRP.  
 
Radny Mariusz Kawa wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie obydwu kandydatur en block ze 
względu na fakt, iż Sejmik wybiera dwóch delegatów i były dwie kandydatury. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/27/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania               
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/28/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu.  
 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 80 m2 
powierzchni przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. 
Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki                             
i Infrastruktury. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/29/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
pomieszczenia o pow. 37,23 m2 znajdującego się w piwnicy budynku położonego 
w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki                             
i Infrastruktury. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/30/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian cennika usług Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/31/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2010. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/32/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2011. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/33/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  13 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/34/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 
r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
 

Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, z dniem 1 stycznia 2010 r. stały się samorządowymi 
osobami prawnymi. Art. 400 e i 400f tej ustawy stanowi, że organami wojewódzkich 
funduszy są rady nadzorcze wojewódzkich funduszy 
i zarządy wojewódzkich funduszy, a w skład 7-osobowych rad nadzorczych 
powoływanych przez sejmiki województw wchodzą : 
 

1) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska 
spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw środowiska, 

2) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, będący regionalnymi 
konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska albo 
ich zastępcy, 

3) przewodniczący regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępcy albo 
przewodniczący regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na 
środowisko albo ich zastępcy; 

4) przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska sejmików województw 
albo ich zastępcy; 

5) dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska 
urzędów marszałkowskich, 

6) przedstawiciele organizacji ekologicznych zgłoszeni przez organizacje działające i 
posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący 
się poparciem największej liczby tych organizacji, 

7) przedstawiciele samorządów gospodarczych wybrani przez sejmiki województw 
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze. 
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Mandat Radnego Województwa Podkarpackiego Pana Zbigniewa Szafrańca wygasł  
z upływem III kadencji Sejmiku i tym samym wygasła pełniona funkcja 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. Stąd konieczne jest uaktualnienie składu osobowego Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 
poprzez powołanie do jej składu osoby wybranej do pełnienia funkcji Przewodniczącego 
lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich            
i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji.  
 
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w wyniku 
głosowania pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana Władysław Stępnia – 
Przewodniczącego Komisji – do składu Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie. 
 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/35/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  15 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/306/08 z dnia 25 lutego 2008 r.                
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. „Wzmocnienie 
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 
2007 – 2013 w województwie podkarpackim” w ramach PO Kapitał Ludzki, przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Regionalnego 
oraz komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 
 
Przewodnicząca zaproponowała zmianę brzmienia § 4 z:  „Wykonanie uchwały powierza 
się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego” na:  „Wykonanie uchwały powierza się 
Zarządowi Województwa Podkarpackiego”. 
 
Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński zaznaczył, iż w § 1 wkradł się błąd w zapisie 
cyfrowym powinno być 19 990 723,00 a nie tak jak zostało zapisane w projekcie 
19 900 723,00 zapis słowny jest poprawny. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie wraz ze 
zgłoszonymi poprawkami. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr III/36/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  17 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji do 
regionalnych oraz niektórych międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki                             
i Infrastruktury oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 
 
Radny Jan Tarapata zaznaczył, że są wątpliwości jeśli chodzi o kwestię wyceny, jak też 
całej organizacji Przewozów Regionalnych.  Stwierdził również, że dobrze by było gdyby 
w przyszłości Sejmik zajął się tą problematyką dogłębnie gdyż w budżecie też zapisana 
jest poważna kwota na funkcjonowanie Przewozów Regionalnych.  
 
Przewodnicząca Teresa Kubas – Hul poinformowała, że skierowała pismo do Zarządu 
Województwa z prośbą o przygotowanie informacji dotyczących sytuacji na kolei ze 
szczególnym uwzględnieniem spółki „Przewozy Regionalne” której samorząd jest 
udziałowcem. Dodała, iż do porządku obrad sesji lutowej wprowadzony zostanie punkt 
związany z debatą na temat sytuacji na kolei. 
 
Radny Wojciech Buczak w imieniu Klubu PiS wyraził przekonanie, że taka debata jest 
konieczna. Zaapelował również do Marszałka o to, by ta debata zakończyła się 
konkretnymi decyzjami czy uchwałą Sejmiku żeby coś z niej wyniknęło. 
 
Radny Bogdan Rzońca zaproponował, aby na tę planowana debatę, zaprosić szefów 
spółek kolejowych, które maja swoje oddziały na Podkarpaciu. Zaznaczył, że jest 
problem związany z dworcami kolejowymi, zaznaczył, że spółki prawa handlowego 
podejmują decyzje, które uważają za słuszne niemniej jednak samorządowcy na terenie 
których znajdują się dworce kolejowe, niejednokrotnie w opłakanym stanie, chcą 
przejmować te dworce i inwestować w nie. Jak dotąd nie udało się pomimo wielu prób 
przekonać spółek do takich decyzji, które pozwoliłyby zmieniać oblicze tych dworców. 
Zaproponował też by zaprosić samorządowców z gmin leżących wzdłuż torów gdzie te 
dworce się znajdują. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że te osoby zostaną zaproszone nie tylko na sesję, 
ale też na posiedzenia komisji merytorycznych. 
 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/37/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  18 do niniejszego protokołu.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego. 
 



9 
 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury                     
i Kultury Fizycznej oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 
 
Radny Kazimierz Ziobro zapytał jakie istotne zmiany zaszły w kryteriach i do jakiego 
terminu należy składać wnioski na odnowę zabytków. 
Wicemarszałek Anna Kowalska poinformowała, że jest to uchwała porządkująca             
i dyscyplinująca ponieważ były problemy z rozliczaniem dotacji. Do najistotniejszych 
zmian należy jedynie zapis, że kwota dotacji z budżetu województwa nie może być 
mniejsza niż 10 tys. i większa niż 30 tys. na zabytki ruchome. Bazowa kwota                       
w wysokości 200 tys. pozostaje bez zmian. Co do terminu to wnioski można składać do 
28 lutego 2011 r. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/38/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  19 do niniejszego protokołu.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego 
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
 
Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/39/10 została przyjęta 30 głosami za, 1 osoba była 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwala stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego 
w Rzeszowie s. p. z. o. o. 
 

W dniu 18 lutego 2011 r. upływa 3 - letnia kadencja Rady Społecznej przy Obwodzie 
Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie s.p.z.o.z., w związku z tym zachodzi konieczność 
powołania nowej Rady. 
Zgodnie z obowiązującym Statutem tej jednostki w skład Rady Społecznej wchodzi 
pięciu przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 
 
Komisja Ochrony zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej zaproponowała kandydatury 
jak w załączniku nr 21 do niniejszego protokołu. 
 

Nikt z radnych nie zgłosił innych kandydatur. 
 
Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie wszystkich 5 kandydatur en block, 
radni przystąpili do głosowania. 
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W jego wyniku Uchwała Nr III/40/10 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za),                 
i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Zespole 
Gruźlicy i Chorób płuc w Rzeszowie. 

W dniu 28 stycznia 2011 r. upływa 3 - letnia kadencja Rady Społecznej przy 
Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie, 
w związku z tym zachodzi konieczność powołania nowej Rady. 
Zgodnie z obowiązującym Statutem tego Szpitala w skład Rady Społecznej wchodzi 
trzech przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 

 
Komisja Ochrony zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej zaproponowała 5 
kandydatur, jak w załączniku nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że ze względu na fakt, iż jest pięć kandydatur na trzy 
miejsca do obsadzenia istnieje konieczność przeprowadzenia głosowania jawnego 
imiennego. Zaproponowała aby w komisji skrutacyjnej pracowali przewodniczący klubów 
radnych. Przewodniczący: Wojciech Buczak, Mariusz Kawa, Jan Burek oraz Bronisław 
Tofil wyrazili zgodę. 
 
Za powołaniem komisji skrutacyjnej w ww. składzie radni głosowali jednomyślnie (32 
głosami za). 
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Pan Bronisław Tofil przedstawił zasady i tryb 
głosowania, które stanowią załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał protokół głosowania, zgodnie z którym: 
  
Pan Stanisław Starzak                                  - uzyskał 23 głosy,  
Pani Ewa Nowosad - Sergeant                     - uzyskała 22 głosy,  
Pan Adam Dziedzic                                       - uzyskał 19 głosów  
Pani Lucyna Gniewek                                    - uzyskała 15 głosów 
Pan Antoni Jeż                                              - uzyskał 9 głosów 
 
W związku z powyższym do składu rady społecznej wybrano następujących 
przedstawicieli: 
 
Pan Stanisław Starzak       
Pani Ewa Nowosad - Sergeant                      
Pan Adam Dziedzic                                                      
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Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 25 do 
protokołu.  
 
Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały. 
 
Uchwała Nr III/41/10 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy                
i Chorób Płuc w Rzeszowie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
rok 2010. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Komisję Budżetu, 
Mienia i Finansów. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr III/42/10 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  27 do niniejszego protokołu.  
 
Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 roku. 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik nr 28 
do protokołu. 
 
Radny Władysław Stępień zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony środowiska została poddana w wątpliwość propozycja 
finansowania przez WFOŚiGW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska        
w znacznie zaniżonej wartości na rok następny, co spowoduje, że inspekcja może mieć 
ograniczoną możliwość prowadzenia kontroli. Poinformował, że komisja wnioskuje aby 
WFOŚiGW utrzymał dotacje w wysokości z roku ubiegłego tj. 900 tys. zł. Poprosił                 
o wsparcie Pani Przewodniczącej w tej istotnej sprawie motywując to tym, że jeśli nie 
będzie monitoringu to nie będziemy wiedzieli w jakim środowisku żyjemy. 
 
Radny Fryderyk Kapinos stwierdził, że w 2009 r. średnioroczne stężenie benzopirenu 
przekroczyło wartość docelową w Mielcu, kształtowało się na poziomie 500% poziomu 
docelowego. Marszałek ma obowiązek opracowania programu naprawczego ochrony 
p[powietrza. Zapytał czy taki program będzie przygotowany na przyszły rok i kiedy 
będzie zrealizowany.  
 
Dariusz Surma Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UM stwierdził, że na 
rok 2011 Zarząd Województwa przygotowuje kilka programów ochrony środowiska             
m. in. Program ochrony powietrza dla strefy mieleckiej. 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Bogdan Rzońca złożył interpelację dot. wypowiedzi marszałka Zygmunta 
Cholewińskiego do mediów z dnia 27 grudnia 2010 r. jakoby wszystkie umowy                       
i dokumenty międzynarodowe podpisane przez Marszałków I, II, III kadencji były 
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nieważne. Zaznaczył, że był to bardzo ważny sygnał dla naszych partnerów z Niemiec, 
Ukrainy czy Słowacji dodał, że Marszałek Karapyta powinien jak najszybciej odnieść się 
do chęci podtrzymywania tych umów jeśli rzeczywiście są one nieważne. Zaznaczył, że 
powinniśmy podtrzymać chęć współpracy z partnerami zagranicznymi, bo nie jest łatwo 
zdobywać partnerów choćby takich jak landy niemieckie. Dodał również, iż sądzi, że tło 
tej wypowiedzi jest nieco inne i dotyczy sytuacji, która miała miejsce w Urzędzie 
Marszałkowskim przez dwa lata a dotyczy tego, że jeden pracownik wygrał proces                 
z Marszalkiem Cholewińskim i prawomocnym wyrokiem sądu został przywrócony do 
pracy. W związku z tym uważa, że szuka się kija na kogoś kto realizował polecenia 
Zarządu i przygotowywał porozumienia międzynarodowe. Chodzi tu o dr prawa 
międzynarodowego, pracownika Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaznaczył, że nie jest            
w porządku poddawanie w wątpliwość porozumień międzynarodowych, jeśli były wady 
to należy je naprawić a nie wychodzić z tym na zewnątrz, gdyż szkodzi to wizerunkowi 
województwa. 
 
Interpelacja złożona przez Radnego Bogdana Rzońcę stanowi załącznik nr 29 do 
niniejszego protokołu. 
 
Marszałek Województwa Mirosław Karapyta odnosząc się do interpelacji i formy 
słownej przedstawionej przez Radnego Rzońcę zaznaczył, że była ona złożona z dwóch 
części. Pierwsza dotyczyła pytania, odnośnie tego, co stało się w wyniku audytu 
wewnętrznego przeprowadzonego na wniosek Marszałka Cholewińskiego 8 stycznia 
2010 roku. Po weryfikacji wszelkiego rodzaju dokumentów międzynarodowych 
(porozumienia, listy intencyjne, umowy), zawieranych przez Województwo 
Podkarpackie, które muszą być potwierdzone uchwałą Sejmiku i mieć akceptacje MSZ 
okazało się, że pewne dokumenty tych wymogów nie spełniały. W wykazie poddanym 
audytowi jest 7 dokumentów, które te wymogi spełniały. To co zostało przedstawione            
w wyniku audytu stanowi swego rodzaju otwarcie dla współpracy międzynarodowej. 
Marszałek poinformował, że na 4 stycznia 2011 r. jest umówiony z Sekretarzem Stanu  
w MSZ, Ministrem Borkowskim, żeby podtrzymać współpracę z obecnymi partnerami. 
Nie widomo jak odniesie się do tego MSZ czy możemy podtrzymać współpracę i np. 
anektować coś co nie spełnia wymogów prawnych, jaką formę znaleźć dla sprostowania 
zasadniczej współpracy. Stwierdził, że nie będzie się odnosił do tego tła wspomnianego 
przez Radnego Rzońcę gdyż nie brał tego pod uwagę. Zaznaczył, że Marszałek 
Cholewiński w swojej wypowiedzi odniósł się tylko i wyłącznie do wyników audytu.  
 
Radny Fryderyk Kapinos odczytał interpelację dot. budowy rond w Woli Mieleckiej, 
przy drodze wojewódzkiej 984 i 983 oraz przy skrzyżowaniu drogi 984 i 152. 
 
Interpelacja stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Janusz Konieczny złożył zapytanie dotyczące oświadczeń majątkowych. 
Stwierdził, iż będąc radnym kolejną kadencję, nie rozumie dlaczego ma składać 
oświadczenie za 2009 r. Do końca kwietnia 2010 r. radni składali oświadczenia za 2009 
r. do którego dołączony był PIT. Do końca września 2010 r. składane były oświadczenia 
majątkowe za tę część roku 2010. Dokumenty te znajdują się w Kancelarii Sejmiku. 
Obecnie mamy cofać się znów do 2009 r. i złożyć oświadczenie za 2009 r. w terminie do 
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30 grudnia. Stwierdził, że nie ma to nic wspólnego z logiką. Poinformował, że rozmawiał 
w tej kwestii z Dyrektorką US w Krośnie, która zgodziła się z jego zdaniem. Poprosił              
o wyjaśnienie tej kwestii.  
 
Radny Wojciech Buczak zwrócił się z zapytaniem do Pana Marszałka w związku                
z informacjami medialnymi związanymi z ograniczeniami w inwestycjach na drogach 
krajowych. Maja zostać odłożone w czasie inwestycje na trasie Przemyśl – Medyka, 
obwodnice Łańcuta i Przeworska, trasa Rzeszów – Barwinek oraz na północ od 
Stobiernej połączenie z Kraśnikiem. Zaznaczył, że jest to priorytetowa sprawa dla 
Podkarpacia w zawiązku z czym zapytał jakie informacje na dzień dzisiejszy posiada 
Marszałek jeśli chodzi o decyzje Rządu w tej kwestii ewentualnie jakie są zamierzenia 
Zarządu aby te ograniczenia nie doszły do skutku. Samorządy w innych województwach 
już podejmują interwencje w tej sprawie.  
 
Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński poinformował, że audyt o którym wcześniej była 
mowa był przeprowadzony w styczniu 2010 r. oraz że nie było jego inicjatywą 
przedstawianie tej sprawy na forum publicznym. Stwierdził, że udzielił jedynie informacji 
na zapytanie dziennikarza. 
 
Radny Bogdan Rzońca poprosił aby odpowiedzi na złożoną przez niego interpelację 
udzielił Pan Marszałek Karapyta oraz o wzięcie pod uwagę oświadczenia śp. Marszałka 
Leszka Deptuły w tej sprawie dlatego, że on sam już nie może się bronić. Oświadczenia 
składane przez Pana Deptułę w sądzie będą bardzo pomocne dla Marszałka Karapyty 
przy udzielaniu odpowiedzi. Dodał również, że na zapytanie publiczne zadane przez 
osobę zwalniana z pracy odpowiedzi udzieliło 16 marszałków województw, co do tego 
jaka była praktyka w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej w kadencjach od I – III. 
 
Radny Andrzej Matusiewicz odniósł się do zapytania Wiceprzewodniczącego Janusza 
Koniecznego. Zaznaczył, że istotnie kwestia składania oświadczeń majątkowych po raz 
kolejny jest to niedoróbka prawna ustawodawcy. Dodał, iż jego zdaniem powinno istnieć 
wyłączenie dla tych radnych, którzy byli już radnymi w poprzedniej kadencji. Stwierdził, 
że sejmik może wystąpić do parlamentarzystów o dokonanie stosownej zmiany 
ponieważ będzie się to cyklicznie powtarzać.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą opinię radcy prawnego, którą 
otrzymali również radni a wynika z niej, że oświadczenie majątkowe winno być złożone 
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2009 r. wraz z kserokopią PIT –u za ten okres 
obrachunkowy.  
 
Marszałek Mirosław Karapyta zwrócił się do radnego Bogdana Rzońcy twierdząc, że  
w odpowiedzi na interpelacje będzie uszczegółowienie tych danych o których 
wspomniał, poszerzone o dane które ma nadzieje uzyskać na spotkaniu 4 stycznia 2011 
r. w MSZ. Dodał, iż jego intencją jest wyjaśnienie tego w jak najkrótszym czasie                      
i niezatarcie twej współpracy. 
W odpowiedzi na zapytanie Radnego Buczaka zaznaczył, że Zarząd nie jest obojętny na 
to co donoszą media ale również posiada wiedzę bezpośrednia z Ministerstwa 
Infrastruktury dlatego może poinformować, że ograniczenia w inwestycjach nie dotyczą 
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wycięcia pewnych inwestycji na drogach krajowych w województwie podkarpackim. Nie 
będzie wycięcia tych inwestycji, są jedynie przesunięcia czasowe. W niektórych 
województwach pojawiają się stanowiska marszałka czy prezydenta chociażby              
w Lublinie gdzie pewne odcinki nie znalazły się już w programie. Zaznaczył, że                     
w ubiegłym tygodniu spotkał się z Ministrem Grabarczykiem i widział mapę jeśli chodzi  
o czasokres przesunięć. Nie jest to tak, że poprzestaniemy bierni wobec tego. 
Inicjatywa, która została rozpoczęta w Brukseli, w ramach negocjacji grupy TEN-TEA,  
mówi również o szlaku Via Carpatia i ewentualnym przekwalifikowaniu drogi S-19 na 
szlak Via Carpatia, tak aby znalazł się on po rewizji naszych wniosków w Ministerstwie 
Infrastruktury, w grupie TEN-TEA. Uzyskaliśmy wstępna zgodę Ministra Grabarczyka a 
na dzień 12 stycznia 2011 r. zaprosiłem marszałków województw Polski wschodniej do 
Łańcuta, na spotkanie w sprawie programów Polski wschodniej i m. in. tej drogi. Jest to 
dla nas w tej chwili droga najważniejsza, wszystkie odcinki autostrady zostają 
utrzymane, nie ma niebezpieczeństwa, że na drogach krajowych na odcinku 166 km 
jakikolwiek odcinek nie będzie realizowany. Zaznaczył, że tyle informacji może udzielić 
na dzień dzisiejszy natomiast zobaczymy jak wyglądał będzie harmonogram prac 
związanych z budową obwodnic. 
 
Radny Bogdan Rzońca zaproponował, aby idąc wzorem debaty na temat kolei, 
zorganizować również debatę nt. stanu infrastruktury drogowej województwa 
podkarpackiego. Jak się okazuje, pewne inwestycje wypadają a są wpisane do WPI,            
w związku z tym należałoby dokonać przeglądu tych inwestycji. Zapytał również 
Marszałka Karapytę kto jest przedstawicielem Zarządu Województwa w programie 
Polska – Ukraina- Białoruś dlatego, że ostatnio odbyło się posiedzenie komitetu 
monitorującego Program Polska – Słowacja i Podkarpackie przegrało. Poprosił aby radni 
zapoznali się z tymi wynikami.  
 
Radny Wojciech Buczak zwrócił się do Marszałka o precyzyjną odpowiedz jakie 
inwestycje drogowe są planowane do przesunięcia w czasie bo oznacza to, że 
katastrofalny stan naszych dróg będzie trwał nadal. Dodał, że jak usłyszał o spotkaniu  
w Łańcucie to przeprasza ale aż się boi, bo kiedyś ogłoszono jako wielki sukces 
spotkanie po którym przesunięto inwestycje Via Capratia o 5 lat na rok 2020.  
 
Radna Ewa Draus uzupełniając wypowiedz Radnego Buczaka złożyła interpelację dot. 
źródeł finansowania inwestycji na drogach krajowych, ekspresowych których realizacja 
ma być przesunięta w czasie. Via Carpatia miała być finansowana z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko również pozostałe inwestycje miały swoje 
źródła finansowania w programach krajowych z funduszy europejskich. W związku                        
z przesunięciem na kolejny budżet, czyli po roku 2013. Nie ma jeszcze mowy                       
o budżecie po roku 2013 i nie wiemy jakie środki zostaną przeznaczone na te drogi oraz 
czy w ogóle będą one realizowane. Zaznaczyła również , że podziela zdanie Bogdana 
Rzońcy, iż dyskusja na temat infrastruktury drogowej jest konieczna. GDDKiA powinna 
przedstawić stan przygotowania projektów na drogach krajowych za ubiegłe lata jak                
i harmonogram przygotowania projektów ponieważ było to pokazywane jako argument 
wykreślenia naszych inwestycji drogowych. 
 
Interpelacja Radnej Ewy Draus stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 
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Marszałek Mirosław Karapyta odnosząc się do zapytanie Radnego Bogdana Rzońcy 
poinformował, że w tej chwili reprezentantem województwa podkarpackiego                       
w komitetach monitorujących zarówno w Programie Polska – Słowacja jak i Polska – 
Ukraina – Białoruś jest Marszałek Zygmunt Cholewiński. Decyzja ta zapadła po 
posiedzeniu o którym wspomniał radny Rzońca. Jeżeli chodzi o podział środków to 
przypomniał, że wszystko zależy od merytorycznej oceny jakości wniosków i jest 
czynnikiem decydującym. 
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Buczaka i radnej Ewy Draus zaznaczył, że 
szczegółowa informacja na pewno może być do uzyskania z Dyrekcji oddziału GDDKiA 
bo było to przedmiotem rozmów jeśli chodzi o zasadniczy szlak Via Carpatia. Dodał, iż 
państwo radni demonizują w pewien sposób ten problem bo mówiąc o Programie 
Infrastruktura i Środowisko na ogólna kwotę finansowania w krajowym programie dróg            
i autostrad 57 mld jest na cały kraj z czego 10 mld na województwo podkarpackie. 
 
Przewodnicząca Teresa Kubas – Hul poinformowała, że na każdej sesji będzie 
odbywała się debata na jeden konkretny temat, będzie też debata nt. szeroko 
rozumianej infrastruktury komunikacyjnej w województwie podkarpackim. Będzie to 
jeden z priorytetowych tematów.  
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
Nikt nie złożył wniosków ani oświadczeń. 

 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Sejmiku  - Pani  Teresa             
Kubas - Hul zamknęła obrady III  sesji IV kadencji  Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.  
 
Sesja zakończyła się o godz. 1240. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
 
 Protokołowała 
Katarzyna Sowa 
 
 
                                                                             Przewodnicząca Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                       Teresa Kubas - Hul 
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