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Protokół Nr XXXIX/13 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 października 2013 r. 

 

XXXIX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 28 
października 2013 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.00. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Wojciech Buczak 
otworzył obrady i przywitał radnych, gości, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 
internautów.  
 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

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

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, - zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy o 
samorządzie województwa wprowadza do porządku obrad sesji następujące punkty: 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego 
zbycia udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością – jako po dotychczasowym punkcie 29) 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.  

Poinformował również, że na jego ręce wpłynęły wnioski Zarządu o wprowadzenie do 
porządku obrad projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego,  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w sprawie stanowiska- protestu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  dotyczącego planowanej zmiany ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,  
uwzględnionej w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
ustawy budżetowej. 

Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby projekt uchwały w prawie stanowiska – 
protestu dotyczący planowanej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 
zakresie dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych umieścić po punkcie ) porządku obrad sesji.   

Przewodniczący Sejmiku poinformował również, że ze strony Zarządu wpłynęły 
autopoprawki do projektów uchwał w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu i 
Parków Krajobrazowych i dotyczą one konieczności wprowadzenia innej podstawy 
prawnej do niniejszych dokumentów. Dotyczy to 12 projektów uchwał tj. punktów 19) 
-30). Ponadto Zarząd wniósł o autopoprawki do projektów uchwał w sprawie zmian w 
budżecie Województwa Podkarpackiego oraz w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego. 

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że  Zarząd Województwa w dniu 
dzisiejszym podjął uchwałę zwracając się do Sejmiku  o wprowadzenie do porządku 
obrad autopoprawek do zmian w budżecie i zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Województwa Podkarpackiego. Obie te sprawy  dotyczą m.in. 
przedsięwzięcia – budowa Centrum Kongresowo Wystawienniczego Województwa 
Podkarpackiego. Z uwagi na to, że czas analiz dobiega końca i udało się uzyskać 
kwotę ponad 16 milionów złotych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na tę 
inwestycję a także  znaleziono środki w budżecie województwa i proponują 
skredytowanie budżetu w tym zakresie,  Zarząd wnosi o wprowadzenie i 
przegłosowanie proponowanych zmian. 

Radny Władysław Stępień zwrócił się z pytaniem czy podejmowany temat  jest w 
odpowiednim czasie ponieważ wiele różnego rodzaju wniosków i konsultacji jest 
prowadzonych na forum Sejmu  i rządu od dwóch tygodni. W ramach koalicji trwają 
nowe uzgodnienia w kwestii rozwiązania tego problemu. Poinformował, że uzyskał 
informację od pana Posła Jana Burego, że w najbliższym tygodniu będą przyjęte 
kompromisowe rozwiązania, które złagodzą ten problem, które rzeczywiście 
występuje 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę,  że termin jest właściwy również ze względu 
na to, że w ostatnim czasie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim bardzo ważne 
spotkanie osób zainteresowanych tą sprawą.  Poinformował również, że projekt 
uchwały nie wymaga opinii merytorycznych komisji Sejmiku, chyba, że radni będą 
tego oczekiwać to zostanie ono przekazane w trakcie przerwy na posiedzenie 
stosownej komisji.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Janusz Magoń stwierdził, że faktycznie czas 
jest krótki bowiem jest już po pierwszym czytaniu ustawy okołobudżetowej i wkrótce 
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będzie  termin drugiego czytania. Przypomniał, że na terenie Województwa 
Podkarpackiego jest zatrudnionych około 16 tysięcy osób niepełnosprawnych. 
Sprawa ta ostatnio toczy się bardzo szybko i pojawiła się około 2 tygodni temu. 
Dotyczy ona przede wszystkim zapisów w ustawie okołobudżetowej i chodzi o 
zmniejszenie dofinansowania do zatrudnionych osób niepełnosprawnych przez 
PFRON poprzez budżet państwa. Średnio dofinansowanie to będzie mniejsze dla 
zakładów pracy chronionej o około 30%. Środowisko pracodawców osób 
niepełnosprawnych jest na rynku otwartym i w zakładach pracy chronionej. Mówimy 
tutaj o tej części, która zatrudnia 2/3 osób na rynku pracy osób niepełnosprawnych 
czyli w zakładach pracy chronionej. Zakłady te dowiedziały się 2,5 tygodnia temu, że 
od nowego roku będzie mniejsze dofinasowanie średnio o około 30% , natomiast 
najbardziej uderzające jest zmniejszenie dofinansowania w stopniu umiarkowanym tj. 
w drugim stopniu i jest ono najbardziej dotkliwe i bolesne. Środowisko osób 
niepełnosprawnych natychmiast podjęło działania i konsultacje. Odbyło się spotkanie 
z parlamentarzystami, które przerosło oczekiwania organizatorów, było na nim  
bardzo wiele osób, które dowiedziały się o tym z prasy. Kwestia dotyczy 
pracodawców osób niepełnosprawnych, którzy mają świadomość zagrożenia od 
nowego roku i osób niepełnosprawnych, które mają świadomość funkcjonowania na 
trudnym rynku pracy w momencie gdyby przyszło im poszukiwać od nowa pracę. 
30% mniejsze dofinansowanie po kolejnych rekonstrukcjach z lat poprzednich jest 
bardzo trudną sytuacją do poszukania oszczędności wewnątrz firmy. Należy 
przypomnieć, że to dofinansowanie to nie jakiś ekstra dodatek lecz wyrównanie za 
zatrudnienie takiej osoby i jej mniejszą wydajność i w przypadku zakładów pracy 
chronionej wypełnienie pewnych oczekiwań państwa wobec tego, ze osoba 
zatrudniona w taki zakładzie ma mieć zapewnioną opiekę lekarską, rehabilitację, 
dodatkowe dni urlopu rehabilitacyjnego, 1 godzinę pracy mniej. Ponadto musi być 
stworzony zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych do ich dyspozycji 
i są to dodatkowe obciążenia, których nie mają pracodawcy na otwartym rynku pracy. 
W związku z tym obniżenie tym zakładom pracy w tak drastyczny sposób i w takim % 
tych środków spowoduje iż wiele zakładów pracy chronionej w ciągu 2014 roku może 
przestać funkcjonować lub zrezygnować ze statusu i wszystko to będzie kosztem 
zatrudnianych osób. Ponadto jeśli zakład pracy chronionej przestanie nim być i nie 
będzie prowadził przychodów to wydłużą się kolejki na rynku świadczeń 
zdrowotnych. Radny apelował do radnych o podjęcie uchwały w tym zakresie 
jednogłośnie bo jak podkreślił niepełnosprawność nie ma barw politycznych. Radny 
prosił o poparcie tej sprawy.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą aby w tym miejscu nie odbywać debaty 
nad niniejszym punktem bowiem teraz rozstrzyga się czy ująć go w porządku obrad 
sesji  

Radny Zygmunt Cholewiński pytał kto jest wnioskodawcą projektu uchwały.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że Zarząd Województwa. 
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Pani Poseł Krystyna Skowrońska zwróciła uwagę, że miało miejsce spotkanie 
parlamentarzystów z pracodawcami osób niepełnosprawnych i osobami 
niepełnosprawnymi i ona chciałaby się usprawiedliwić bowiem w stosunku do niej i jej 
kolegów padło wiele zarzutów, że w nim nie uczestniczyli ale zaproszenie otrzymali 
na sześć dni przed i wcześniej umówione spotkania w Sejmie – ona prowadziła dużą 
konferencję uniemożliwiły to. Zwróciła się z prośbą aby na przyszłość można było 
takie terminy uzgadniać. Pani Poseł poinformowała, ze przekazała komplet 
materiałów w zakresie podejmowanego przez nią wyjaśniania możliwości wspierania 
dodatkowymi środkami zakładów pracy chronionej. Komisja Finansów Publicznych, 
która opiniowała ustawę okołobudżetową dwukrotnie opiniowała ten temat tj. 22 i 24 
października br. Warto przypomnieć, że środki, które są dofinansowaniem  dla osób 
niepełnosprawnych to łącznie kwota w budżecie w roku 2013 749 milionów złotych. 
W zakresie planu na rok 2014 planowane jest wydatkowanie ze środków PFRON na 
subsydiowanie wynagrodzeń kwoty 2 miliardów 900 milionów złotych. Jest to 95% 
kwoty z roku 2013. Po szeregu pytań otrzymali odpowiedź, że zakłady pracy 
chronionej wpłacają mniejsze środki na rzecz funduszu bo jest mniejsze zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych na rynku otwartym i z tego tytułu wpłacają mniejsze kary. 
Dofinansowanie dla osób z określonym stopniem niepełnosprawności zaplanowano 
w sposób następujący:  przy kwocie 1600 zł, która jest podstawą dofinansowania 
przy stopniu znacznym to 120 % tej kwoty, przy stopniu umiarkowanym to 60% tej 
kwoty i w stopniu lekkim kwota 30% i schorzenia specjalne – 40% tej kwoty. Zakłady 
pracy chronionej otrzymują wsparcie z tego Funduszu w wysokości 75% a spośród 
pracowników zatrudnionych na rynku zakładów pracy chronionej 96% pracowników 
jest współfinansowane ze środków publicznych. W tym roku planuje się aby część  
środków trafiła do rynku otwartego, który wcześniej nie był w takim stopniu 
dofinansowany. Środki przeznaczone do zakładów pracy chronionej będą nie niższe 
niż 90%. Ponadto z rynku chronionego w stosunku do roku bieżącego byłyby 
mniejsze środki o około 10%, które pójdą na rynek otwarty. Przypomniała, że od roku 
2008 przesuwany jest ten okres. W dniu 22 października poproszono o dodatkowe 
wyliczenia i poszukanie środków tak aby okres przejścia do zrównania rynków ( a 
jest ono zaplanowane na rok 2030)  pokazano w środkach funduszu i jakie są 
możliwe okresy przejściowe. Odpowiedź jest taka, że w tym zakresie planuje się aby 
możliwe było przejście rynku, który jest chroniony a dzisiaj nieprzygotowany i 
wstępnie jest proponowane vacatio legis i taką poprawkę jej Klub zgłasza tak aby co 
najmniej przez 4 miesiące rynek ten mógł się do tego przygotować. Zrównanie 
rynków to obowiązek i jeśli przesuwamy o te miesiące to około 97,5% środków roku 
bieżącego trafi do zakładów pracy chronionej . Tak więc w tym zakresie starają  się 
uczynić w Sejmie wszystko i szukają takiego rozwiązania aby jak najmniej dotknięty 
mniejszymi środkami był rynek pracy chronionej. Otwarty rynek również oczekuje na 
osoby niepełnosprawne i i chętny jest do zatrudnienia i zrównania tak aby dostał 
dofinansowanie. Pani Poseł poinformowała, ze głosy na posiedzeniu komisji były 
podzielone. Rozumieją  zasługi rynku chronionego ale rynek otwarty stawia postulaty 
aby mógł zatrudniać i skorzystać w większym stopniu z form aktywizacji osób 
niepełnosprawnych. Od 2008 roku był to niezwykle drażliwy temat i zdaje sobie 
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sprawę, że tak jest również w tej chwili lecz starają się aby w sytuacji budżetu 
państwa znaleźć rozwiązanie, które będzie pierwszym krokiem dla zrównania rynków 
jednocześnie uznając jak ważny jest rynek zakładów pracy chronionej. 
Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Janusz Magoń pokazał pewien sektor, w 
stosunku do osób ze znacznym  stopniem niepełnosprawności wsparcie jest 
znaczne. Na dzisiaj przy takim ułożeniu środki dla zakładów pracy chronionej nie 
byłyby niższe niż 97,5%. Poszukiwania do rozwiązania by można było znaleźć środki 
w dalszym ciągu trwają ale przyjęto pewne rozwiązania i jest to model europejski, że 
rynki będą powoli zrównywane.  

Przewodniczący Sejmiku prosił o zmierzanie ku końcowi wypowiedzi i nie 
instruowanie radnych bowiem ustawa jasno reguluje rozwiązania.  

Pani Poseł poinformowała, że nadal trwają poszukiwania środków i w Unii 
Europejskiej toczy się debata czy rynek chroniony powinien dostawać wsparcie . 
Stanowisko Polski w zakresie utrzymania modelu subsydiowania osób 
niepełnosprawnych jest podtrzymane. Polska robi taką koalicję aby w dalszym ciągu 
te rozwiązania utrzymać pomimo iż UE ma inne stanowisko w tek kwestii.  

Radny Czesław Łączak w imieniu Klubu Radnych PiS zwrócił się z prośbą o 
przegłosowanie wprowadzenia omawianego punktu do porządku obrad sesji aby 
przyczynić się do tego by ustawodawca nie pogarszał warunków dla 
niepełnosprawnych.  

Radny Edward Brzostowski stwierdził, że podziela pogląd radnego Łączaka 
chociaż go nie lubi. Stwierdził, że myśli iż na sali obrad nie będzie nikogo kto 
chciałby głosować przeciw uchwale. Poinformował, że on sam prowadzi zakład pracy 
chronionej i pani Poseł nie ma pojęcia jak taki zakład należy prowadzić. Potrzebny 
jest  lekarz, pielęgniarka, dodatkowe dni urlopu. Prosił radnych aby głosować za 
uchwałą bowiem tak okradać zakładów pracy nie można.  

 

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

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowiska- 
protestu Sejmiku Województwa Podkarpackiego  dotyczącego planowanej zmiany 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń 
osób niepełnosprawnych,  uwzględnionej w projekcie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej głosowało 28 radnych, głosów 
przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w 
sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
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budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych ani 
wstrzymujących się nie było.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę  Nr 
XXII/386/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w 
sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki radni głosowali 
jednogłośnie (29 głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 19) radni głosowali jednogłośnie (31 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 20) radni głosowali jednogłośnie (28 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 21) radni głosowali jednogłośnie (23 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 22) radni głosowali jednogłośnie (26 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 23) radni głosowali jednogłośnie (25 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 24) radni głosowali jednogłośnie (31 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 25) radni głosowali jednogłośnie (27 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 26) radni głosowali jednogłośnie (29 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 27) radni głosowali jednogłośnie (  29 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 28) radni głosowali jednogłośnie (28 
głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 29) głosowało 28 radnych, 1 radny był 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

Za wprowadzeniem autopoprawki do punktu 30) głosowało 27 radnych, 1 radny był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
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Za wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego radni głosowali jednogłośnie – 27 głosami za. 

 

Za wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego głosowało 29 
radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XXXIX sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska- protestu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego  dotyczącego planowanej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych,  uwzględnionej w projekcie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na terenie województwa 
podkarpackiego – roku 2014 Rokiem Rodziny Ulmów. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Marii Konopnickiej                      
w Żarnowcu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Budownictwa 
Ludowego  w Sanoku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w 
Rzeszowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego zmiany w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o 
scalaniu i wymianie gruntów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2013 r. + AUTOPOPRAWKI. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego + AUTOPOPRAWKI. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum 
Chorób Płuc w Rzeszowie. 



8 
 

8 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Jarocin. 

15. Podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kańczuga. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic 

aglomeracji: Przemyśl, Ulanów, Laszki, Zaklików i Krzemienna, o 
równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Głogów 
Małopolski oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Głogów Małopolski i 
Przewrotne. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/900/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i 
realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka 
w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie Hyżnieńsko - Gwoźnickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA 

21. Podjęcie uchwały w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu  + AUTOPOPRAWKA. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie Sokołowsko - Wilczowolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie Mielecko – Kolbuszowsko - Głogowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
+ AUTOPOPRAWKA. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
+ AUTOPOPRAWKA 

26. Podjęcie uchwały w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej + 
AUTOPOPRAWKA. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku 
Krajobrazowego + AUTOPOPRAWKA 

29. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych + 
AUTOPOPRAWKA. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego + 
AUTOPOPRAWKA. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
nieodpłatnego zbycia udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością.  

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.  
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33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego. 

34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/386/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia 
woli realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

35. Informacja nt. edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w instytucjach kultury 
podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego (lata 2012 i 2013). 

36. Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
zakresu analizy oświadczeń majątkowych Radnych Województwa 
Podkarpackiego złożonych w 2013 r. 

37. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2013 r. Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza 
Województwa Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, wojewódzkich 
osób prawnych Województwa Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

38. Informacji nt. stanu przygotowania regionalnego programu operacyjnego dla 
perspektywy finansowej 2014-2020 oraz kontraktu terytorialnego dla 
województwa podkarpackiego. 

39. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      
od 9 września 2013 r. do 11 października 2013 r. 

40. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVIII sesji w dniu 23 
września 2013r. 

41. Interpelacje i zapytania radnych. 
42. Wnioski i oświadczenia radnych. 
43. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przyjęcie protokołu  XXXVIII  sesji.  

Projekt protokołu XXXVIII sesji został przesłany radnym w wersji elektronicznej. 
Wpłynęła jedna uwaga dotycząca protokołu XXXVIII sesji  i została ona 
uwzględniona.  

  
Za przyjęciem protokołu radni głosowali jednogłośnie – 30 glosami za.  
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Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska- protestu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  dotyczącego planowanej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych,  uwzględnionej w projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

Radny Mariusz Kawa poinformował, że Klub Radnych PSL ma pełną 
świadomość i odpowiedzialność w stosunku do przepisów, które dzisiaj stały się 
przedmiotem konsultacji społecznych przed przyjęciem dokumentu 
zmieniającego. Oczywistym jest, że rynek pracy osób niepełnosprawnych jest 
rynkiem szczególnym, który w każdym układzie politycznym powinien być 
otoczony szczególna ochroną. Radny poinformował, że ma wewnętrzne 
przekonanie iż taka świadomość jest również po stronie Ministra Kosiniaka – 
Kamysza, który pochyla się nad tymi zmianami. Należy mieć jednak pełną 
świadomość, że wpływy do budżetu PFRON-u w tym roku szacowane są na 
minus 360 milionów złotych, więc nie będą one na poziomie tych 
dotychczasowych. Należy również mieć świadomość, że zakłady pracy 
chronionej świetnie sprawdziły się w polskiej rzeczywistości ale nie wszystko jest 
tam tak jakby chciano. On jako przedsiębiorca otwartego rynku pracy czasem 
patrzy na to w jaki sposób faworyzowane są rozwiązana w ZPCh i uważa, że nie 
zawsze są one stosowane w sposób właściwy. Wskazana reorientacja wynika z 
dokumentów unijnych, że w pewnym momencie ma dojść do zrównania dopłat 
dla osób niepełnosprawnych czyli udzielenia rzeczywistego wsparcia rynkowi by 
miał ochotę zatrudniać osoby niepełnosprawne często mający inny walor w 
sensie wydajności pracy. Jest to wymóg, który należy spełnić i nie ma potrzeby 
dyskusji w tej kwestii  natomiast należy do tego dochodzić etapami. Intencją tej 
zmiany jest aby zachować stosownie dużo pieniędzy w PCPR – ach 
powiatowych by te jednostki dysponowały pomimo spadku wpływów do PFRON 
kwotą, którą sobie planują i dosyć sprawnie i celowo dysponują. Klub PSL 
traktuje dzisiejsze głosowanie jako kolejny krok w debacie i potrzebę dalszej 
debaty i konsultacji projektu. Zmiany te powinny być przeprowadzane etapami a 
nie szybko i radykalnie. Radny podkreślił, ze potrzeba zmian i rozmów w tym 
obszarze jest koniecznością. Radny poinformował, ze reprezentowany przez 
niego Klub poprze omawiane stanowisko Sejmiku.  

Pani Poseł Krystyna Skowrońska podkreśliła, że nie ma różnicy co do zasady w 
kwestii troski dla osób niepełnosprawnych. Poprawka, która będzie i wyliczenia w 
zakresie możliwości  dodatkowych środków a będzie ono nie mniejsze niż w roku 
2013. Jeżeli będą zrównywane rynki to  na pewno tego problemu nie unikniemy. 
Sprawa ta nie ma żadnej barwy politycznej i dotyczy ona możliwości budżetu  , 
przeznaczenia środków na wszystkie formy wspierania osób niepełnosprawnych. 
Taka deklaracja na dzisiaj jest natomiast w parlamencie jakaś decyzja musi 
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zostać podjęta. Obecnie trwają poszukiwania aby wsparcie dla rynku osób 
niepełnosprawnych było jak największe.  

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że „zielona wyspa”, jaką Pani Poseł 
wraz z posłami PSL zgotowali to to, że 16,5% tj. ponad 6,5 miliona Polaków żyje 
w ubóstwie i ma poniżej 422 złote miesięcznie na 1 dorosłą osobę. Kwota ta 
prawie w całości przeznaczona jest na wyżywienie, edukację czy  na dbanie o 
zdrowie i zostaje zaledwie  kilka złotych. Mówią o tym dane GUS. Jeśli chodzi o 
budżet na 2014 rok to finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 
zmniejszenie o 11 milionów 360 tysięcy złotych, zasiłki na pomoc w naturze – 
zmniejszenie o 6 milionów 123 tysiące złotych, zasiłki stałe – zmniejszenie o 23 
tysiące 520 złotych, na ośrodki pomocy społecznej 11 milionów 440  tysięcy 
złotych i są to przykłady wynikające z projektu budżetu państwa na 2014 rok, 
który Związek Zawodowy „Solidarność” opiniował 24 września br. Biorąc pod 
uwagę wskazane wyżej kwoty samorządy lokalne będą musiały z własnych 
środków uzupełnić różnice ale należy mieć nadzieję, że się z tym się uporają. 
Opiniując budżet ZZ „Solidarność”  w  kwestii sytuacji osób niepełnosprawnych 
stwierdził, że „budżet PFRON na 2014 rok w porównaniu do 2013 roku został 
zmniejszony. Odbije się to niekorzystnie na wsparciu dla osób 
niepełnosprawnych. Jednym z głównych zadań realizowanych przez PFRON jest 
dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Niestety stwierdzić 
należy, że w projekcie budżetu państwa na 2014 rok w części dotyczącej 
PFRON wysokość środków na realizację tego celu zaplanowana jest kwota 2 
miliardy 900 milionów  złotych. Natomiast w roku 2013 wysokość wydatków na 
ten cel została zaplanowana na poziomie 3 miliardy 321 milionów 204 tysiące 
złotych. Zatem kwota wydatków na dofinansowanie zatrudnienia 
niepełnosprawnych w 2014 roku jest niższa aż o 421 milionów 204 tysiące 
złotych w porównaniu do roku poprzedniego. Spowoduje to pogorszenie i tak już 
niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych” . Radny stwierdził, że 
inaczej to wygląda jeśli mówi się w % niż operuje się cyframi. Prawie pół miliarda 
złotych rząd Donalda Tuska próbuje znaleźć w kieszeniach zakładów pracy 
chronionej kosztem osób niepełnosprawnych. Kolejną bzdurą jest mówienie o 
otwartym rynku bo należy zapoznać się z danymi jak wygląda zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych na tzw. otwartym rynku. Radny prosił aby nie używać tego 
typu porównań ponieważ wiadomo, że na takim rynku nawet ludzie z wyższym 
wykształceniem mają kłopoty ze znalezieniem pracy a co dopiero osoby 
niepełnosprawne. Radny stwierdził, że rozumie radnego Kawę, który 
reprezentuje koalicję rządzącą i nie dziwi się, że tak rozumie on wyczulenie 
Ministra Kamysza na sprawy społeczne. Radny stwierdził, że on ma inne zdanie i 
chociażby w ostatni piątek prezentowano pod Centrum Partnerstwa Społecznego 
Dialog  odpowiedzi pana Ministra na postulaty związków na te społeczne sprawy 
i z jego wyczuleniem na sprawy społeczne nie jest tak jak twierdzi radny Kawa. 
Radny poinformował, że jego klub w pełni popiera omawiane stanowisko i 
apelował do radnych o poparcie uchwały.  



12 
 

12 
 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Janusz Magoń zwrócił się z prośbą aby 
udzielić głosu dyrektorowi Oddziału Polskiej Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych, który przedstawiłby wszystkie problemy w sposób 
rzeczywisty i  dyskusja miałaby  bardziej pogłębiony charakter.   

Radny Edward Brzostowski poinformował, że jest szefem zakładu pracy 
chronionej i rozmawia z wieloma ludźmi, w tym również z pracodawcami takich 
zakładów. Jeśli ktokolwiek chce tutaj uprawiać politykę, że zakłady pracy 
chronionej mają duże ulgi to się bardzo myli. Po pierwsze odebrano podatki od 
samochodów, nieruchomości, ogranicza się płace, 8 lat wstecz kontroluje 
PFRON aby „na siłę” szukać pieniędzy a uwagi są tego typu, że źle został 
napisany pesel i wtedy kara. Nie może być tak, żeby w ten sposób szukać 
pieniędzy na ratowanie budżetu. Zakłady pracy chronionej częściowo są  robione 
z litości a nie wyrachowania bo takie osoby słabo pracują, trzeba płacić na 
lekarstwa, należy mieć lekarza, pielęgniarkę, przychodnię itd. Ponadto każda 
osoba niepełnosprawna ma dodatkowe dni urlopu. Radny zwrócił się do pani 
Poseł i osób z PSL aby uważali co mówią na sali obrad i nie okradali zakładów 
pracy chronionej. Radny poinformował, że on już sobie poradził i likwiduje swój 
zakład bo w tych warunkach nie opłaca się go prowadzić. Radny stwierdził, że 
jako pracodawca ma pełną teczkę podań osób z wyższych wykształceniem, które 
chcą podjąć pracę jako sprzątaczki bo nie ma innych miejsc pracy a tutaj się robi 
karkołomne wyliczenia i w efekcie chce się zwyczajnie okraść zakłady pracy 
chronionej. Radny podkreślił, że jako człowiek lewicy nie może się zgodzić aby 
rządzące partie czyniły manewry jak okraść resztę zakładów, które przyjmują i 
zatrudniają osoby niepełnosprawne. Radny zwrócił się do Przewodniczącego 
Sejmiku, że tak być nie może i on oświadcza, że będzie głosował za podjęciem 
uchwały. Oczywiście on jest człowiekiem lewicy, opozycji ale to nie ma nic 
wspólnego z realnymi sprawami związanymi z ochroną pracy osób 
niepełnosprawnych. Radny zaproponował aby nie dyskutować dalej lecz podjąć 
uchwałę chociaż domniema i tutaj zwrócił się do pani Poseł, że zrobią po 
swojemu bo muszą znaleźć jakieś środki na ratowanie budżetu – lecz nie tędy 
droga. Stwierdził, że w jego resorcie, w którym był 9 lat jest więcej 1000 niż za 
jego czasów i tam jest źródło dochodów, które  powinno być pozyskane a nie  , 
że szuka się u ludzi biednych, skromnych i ledwo utrzymujących swoje rodziny z 
tych środków z zakładów pracy chronionej. Radni są przedstawicielami narodu w 
województwie i obowiązkiem jest nie patrzenie na układy polityczne lecz na 
otaczające realia tj. szukania pieniędzy i tworzenia na siłę biedy a tak nie wolno 
czynić i on nie będzie głosował za takim programem żadnej partii. Dzisiejsze 
głosowanie pokaże czy dany radny jest z ludźmi czy przeciw nim. Radny 
stwierdził, że chciałby aby radni mieli trochę sumienia i zagłosowali za uchwałą, 
która jest konieczna  i domagać się należy od Sejmu i przedstawicieli PO i PSL 
aby obalili tę teorię szukania na siłę pieniędzy.  
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Radny Władysław Stępień stwierdził, że jest dowód na to, że pan Minister 
Władysław Kosiniak – Kamysz jest wrażliwy na poruszane dzisiaj sprawy i jest 
nim jego spotkanie w dniu 9 października z Ministrem Janem Burym, w którym 
uczestniczyli również radni Mariusz Kawa, Jan Tarapata i on. Poinformował, że 
byli świadkami rozmowy telefonicznej Ministra z Ministrem Jackiem Rostowskim, 
w której Minister Kosiniak – Kamysz jednoznacznie powiedział, że nie ma mowy 
aby jego rękami stała się krzywda dla osób niepełnosprawnych, częściowo 
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej i proces, który 
musi być przeprowadzony aby dać szansę  rynkowi pracy otwartemu musi być 
takim aby nie było zjawisk krzywdzących. Rady poinformował, że radni jego 
klubu poprą niniejsze stanowisko uznając je jako ważny głos  Samorządu 
Województwa w tym ważnym problemie społecznym.  

Pan Adam Hadław - dyrektor Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych 
w Rzeszowie poinformował, że jest również Przewodniczącym Wojewódzkiej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa 
Podkarpackiego i jako przedstawiciel tych dwóch instytucji chce zabrać głos i 
sprostować wiele kwestii tak aby radni mieli do końca wiedzę w tej kwestii. 
Podkreślił, że pracodawcy chronionego rynku pracy nie są przeciwko zrównaniu 
chronionego i otwartego rynku pracy. Nie chodzi tutaj o samo zrównanie lecz o 
sposób w jaki się to czyni. Często na Komisji Polityki Społecznej padał taki głos, 
że przecież w 2008 roku zapowiedziano zrównanie tych rynków i jest to prawda 
bo pracodawcy chronionego rynku pracy są za tym zrównaniem ale 
proponowane zrównanie nie jest kontynuacją ustawy z 2008 roku bo na dzisiaj 
gdy przeszło się z dniem 1 stycznia 2014 roku to bez tej nowelizacji zrównanie i 
tak by miało miejsce tylko na poziomie obecnego dofinansowania do 
chronionego rynku pracy czyli pracodawcy otwartego rynku pracy mieliby takie 
dofinansowanie jak pracodawcy chronionego rynku pracy i to należy mocno 
podkreślić. Ponadto dofinansowanie nie jest zyskiem pracodawcy, jest to 
rekompensata podwyższonych kosztów zatrudnienia z tytułu specjalnych 
uprawnień osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Janusz Magoń o tym 
wspomniał i chodzi o 10 dni dodatkowego urlopu, do 21 dni wydłużenia na 
rehabilitację, skrócony czas pracy, dodatkowa 15 minutowa przerwa. Dodatkowe 
obowiązki dla pracodawcy chronionego rynku pracy to zapewnienie podstawowej 
doraźnej  opieki specjalistycznej opieki medycznej. I to nie jest zysk. Kolejna 
kwestia jest taka, że to pracodawcy tworzą miejsca pracy a przede wszystkim 
przedsiębiorcy i nie chodzi o domaganie się większej kwoty bo gdyby nie było 
zmiany ustawy to zrównanie i tak by miało miejsce ale pan Minister Jarosław 
Duda zapowiadał na spotkaniach również z „Solidarnością” , że nastąpi 
spotkanie pośrodku i nie ma spotkania z 2008 roku bo wtedy dofinansowanie z 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności byłoby na poziomie 2 240 zł a 
Minister proponuje dzisiaj 960 zł , nie ma też zrównania pośrodku bo jest to 
1 280 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mówi tutaj o 
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grupie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bo chodzi o 104 tysiące 
osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej. Jest to największa grupa 
i stąd prośba aby potraktować ja trochę inaczej. W Województwie Podkarpackim 
jest zatrudnionych 16 tysięcy osób w zakładach pracy chronionych w ogóle a 13 
tysięcy osób niepełnosprawnych. Jeśli zastosuje się terapię szokową. Radni w 
stanowisku apelują o wyłączenie nowelizacji ustawy o rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w związku z ustawą okołobudżetową po to aby usiąść do 
rozmów i zacząć rozmawiać. Podkreślił, że nie są przeciwko zrównaniu ale 
należy wypracować koncepcję rynku osób niepełnosprawnych w Polsce. 
Chroniony rynek pracy to również zakłady aktywności zawodowej i Podkarpacie 
są w czołówce w Polsce. Należy jednak powiedzieć czy maja być zakłady pracy 
chronionej czy tylko rynek otwarty. Pan dyrektor stwierdził, że nikt nie zabrania 
nikomu zatrudniać osoby niepełnosprawne. Zakład zatrudniający powyżej 25 
osób musi zatrudniać ich w 6% , w przeciwnym wypadku płaci ok 1500 zł kary. 
Nie ma ofert pracy a jeśli one się zdarzają to z chronionego rynku pracy. Otwarty 
rynek pracy może częściowo rozwiązać problemy ale nie wszystko. Niedawno 
była zmiana ustawy o pracownikach samorządowych i ułatwienie dla osób 
niepełnosprawnych, które aplikują do urzędów i niewiele się zmieniło. W Polsce 
tylko co piąta osoba niepełnosprawna pracuje. Rząd chce zaoszczędzić 540 zł  
ale jeżeli upadnie chociaż jedno miejsce pracy to z oszczędności 540 zł zrobi się 
strata w wysokości ponad 1500 zł bo do budżetu nie wpłynie 775 zł składek 
zdrowotnej, emerytalnej i rentowej oraz podatku dochodowego od osób 
fizycznych i jeżeli do tego dołoży się zasiłek dla bezrobotnych ponad 800 zł to da 
to kwotę 1500 zł. I nieważne czy upadnie miejsce pracy osoby niepełnosprawnej 
czy pełnosprawnej bo mogą również ulec likwidacji miejsca osób 
pełnosprawnych i w najtrudniejszej sytuacji są spółdzielcy bo prawo spółdzielcze 
ogranicza im możliwości restrukturyzacji zatrudnienia w swojej firmie w 
przypadku zaburzenia ekonomicznego. Jeżeli 1/3 przychodów spadnie w firmie  i 
nie ma znaczenia czy zarabiają czy też nie, to wpadnie ona  w trudną sytuację 
ekonomiczną, która powoduje, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej nie 
wolno udzielać pomocy publicznej takim pracodawcom. Przepisy unijne mówią, 
ze jeżeli spółdzielcy maja kłopoty to mogą upadać. Wtedy w takiej firmie upadną 
miejsca osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Nie chodzi o to, żeby się 
kłócić o daną kwotę lecz o to aby w końcu w Polsce było tak, że akt prawny jest 
zapowiadany z wyprzedzeniem bo ważne jest stabilne prawo aby przedsiębiorca 
wiedział co najmniej rok a nie 4 miesiące wcześniej. Pan dyrektor poinformował, 
że wszyscy parlamentarzyści zostali zaproszeni na spotkanie, o którym mówiła 
pani Poseł Skowrońska i jej dziękuje za przesłanie materiałów i mówił na nim, że 
pani Poseł nie mogła wziąć udziału ze względu na inne obowiązki. Spotkanie 
zostało zorganizowane w bardzo krótkim terminie ze względu na to, że 22 miało 
miejsce posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. Rząd narzucił takie tempo 
dyskusji. Protest jest potrzebny bo pokazuje, że druga strona zaczyna 
rozmawiać. Jeszcze niedawno nie było mowy o Vacatio legis, które i tak nie 
rozwiąże problemu lecz przedłuży agonię. Do Rządu dotarł argument, że jeżeli 
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nie będzie vacatio legis  to ustawa może „paść” w Trybunale bo przecież 
pracodawcy muszą się dostosować. Już raz w 2002 roku przegrał rząd , kiedy 
wprowadził przepisy i nie było vacatio legis a Trybunał orzekł, ze nie można 
wprowadzać przepisów w Polsce bez zabezpieczenia okresu przejściowego. 
Ostatecznie ofiara całej sytuacji będą niepełnosprawni bo pracodawcy prywatni 
dadzą sobie radę. W 2009 roku na Podkarpaciu było 130 zakładów pracy 
chronionej, w tej chwili jest ich 93 i świadczy to o tym, że nie jest to wielki biznes. 
Są to w pewien sposób roboty publiczne bo państwo zleca pracodawcom 
zapewnienie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym. W ZPCH i ZAZ maja 
również pomoc Zakładowego Funduszu Rehabilitacji na leki i rehabilitacje. Brak 
zainteresowania ze strony pracodawców chronionego rynku pracy ich 
prowadzeniem powoduje, że ogranicza się pomoc dla tych osób ale o tym czy 
mają być ZPCh czy nie można dyskutować i pracodawcy nie są przeciwko temu   
lecz należy czynić to w cywilizowanych warunkach. Pan dyrektor zwrócił się z 
apelem aby przegłosować przez aklamację, w projekcie uchwały jest aby Rząd 
rozmawiał ze stroną społeczną w sposób cywilizowany jak zmieniać rynek pracy 
a nie poprzez narzucenie. Często używa się argumentu, że jest to przeciw 
organizacjom pozarządowym i powiatom ale powiaty przeznaczają ze środków 
PFRON na rehabilitację zawodowa 5-10%. Pojawia się więc pytanie czy osoba 
niepełnosprawna woli pracować czy jechać na turnus. Ze środków w powiatach 
finansowane są warsztaty terapii zajęciowej i dobrze, że one są ale muszą być 
również finansowane nowe miejsca pracy bo jeśli ich nie będzie to organizacje 
pozarządowe będą chciały środki na osoby niepełnosprawne, nie będą jednak 
mogły ich wprowadzać na rynek jeśli nie będzie miejsc pracy. Sfera budżetowa 
jest tą, która płaci najwyższe kary z tytułu niezatrudniania osób 
niepełnosprawnych i jest to powszechna tajemnica. Kończąc swoje wystąpienie 
pan dyrektor apelował o podjęcie uchwały informując jednocześnie, żeby 
pamiętać iż pieniądze przeznaczone na rehabilitacje zawodową i finansowanie 
miejsc pracy nie pochodzą z podatków lecz z wpłat pracodawców bo jest to 
solidarny system – płacę, żeby gdzie indziej można było zatrudniać osoby 
niepełnosprawne.  

Pani Poseł Krystyna Skowrońska poinformowała, że jej przedmówca 
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i żałuje, że nie zabrał 
tam głosu i nie przedstawił swoich argumentów. Na pewno wywołałoby to 
dyskusję i było przyczynkiem do tego jak rozmawia się o ZPCh. Poinformowała 
również, że nie chciałaby mówić o budżecie państwa na 2014 rok w szerokim 
wymiarze aby nie zdominowało to tej uchwały, która jest maksymalnie w jej sercu 
i chce aby krok po kroku jak najwięcej oszczędzić ten rynek. Jeśli chodzi o 
mniejsze zaplanowane kwoty to są rezerwy i jeżeli środki będą niewystarczające 
to będą one uruchomione. Pani Poseł zwróciła się z apelem aby argument o 
głodnych dzieciach nie był podnoszony w debacie politycznej bo są na to środki 
aby w Polsce nie miały miejsca takie sytuacje. Podkreśliła, że stawiła się na 
posiedzenie Sejmiku aby o tym rozmawiać, jeżeli jest szansa przy mniejszych 
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pieniądzach i mniejszych wpłatach do PFRON o kwotę 360 milionów złotych, bo 
Minister mówił o 30 milionach złotych w każdym miesiącu i na sali obrad nie ma 
podziału na dobrych i złych  bo decyzję trzeba będzie podjąć i wszyscy jesteśmy 
z ludźmi, którzy potrzebują miejsc pracy i w ZPCh i na otwartym rynku. W 
stosunku do osób niepełnosprawnych  od 2008 roku liczba osób zatrudnionych 
została zwiększona o przeszło 100 tysięcy  a od roku 2008 do dzisiaj kwota 
wsparcia została podwojona. Nie należy wybiórczo stosować argumentów bo 
rynek dostał wsparcie dwukrotnie wyższe niż w roku 2008. To są argumenty i 
jeśli jest szansa poszukania pieniędzy to zarówno radni jak i parlamentarzyści 
starają się i nie można czynić nikomu  zarzutu, że nie dbają się o ten rynek. Inną 
kwestia jest to, że istnieje dany  ZPCh, który sobie nie radzi lub podejmuje zbyt 
duże ryzyko i dotyczy to zarówno chronionego i otwartego rynku pracy.  

Pani Poseł zwróciła się z prośbą aby nie wybrzmiało z dzisiejszego posiedzenia 
sesji, że jest podział na dobrych i złych bo wszyscy mają w tej sprawie podobne 
zdanie tj. iż jest to temat wrażliwy i chcieliby uczynić jak największe wsparcie dla 
osób niepełnosprawnych.  

Pan Poseł Stanisław Ożóg poinformował, że w 2008 roku było 147 ZPCh. Jeśli 
chodzi o szeroko pojętą pomoc dla tych zakładów to pamiętamy rok 2010, lekka 
poprawę w 2011 roku i ograniczenie środków w 2012 roku. Mówimy o % i 
wielkościach i rząd chce oszczędzić na niepełnosprawnych 421 milionów złotych 
i wszystko to brzmi sucho i ostro a nie mówimy o dramacie ludzi, za którym to 
kryją się te wielkości i wskaźniki. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy 
okołobudżetowej to nie troska tylko pragmatyka i obawa przed Trybunałem bo w 
sposób jednoznaczny i ostry było sprecyzowane iż będzie skarga na ustawę.   
Cieszy wrażliwość PSL, o której mówili dwaj radni oraz wypowiedzi pani Poseł, 
że będzie to brać pod uwagę i w związku z tym wierzy, że poprawka dotycząca 
skreślenia art. 3, której jest współautorem zostanie poparta. Pan Poseł stwierdził, 
że draństwem jest szukanie oszczędności na osobach niepełnosprawnych. O 
problemach budżetu państwa i drańskich oszczędnościach, w tym m.in.  na 
samorządzie terytorialnym można mówić dużo ale być może nie jest to właściwe 
miejsce. Pan Poseł zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały i zorganizowanie 
debaty samorządowej na temat finansów publicznych sektora samorządowego. 
Poinformował, że na kolejnej sesji Sejmiku zwróci się z prośba do radnych o 
przyjęcia stanowiska Sejmiku wobec powrotu do  procedowania projektu ustawy 
z druku 19 i 230, bo większością rządzących powrócono po ponad 15 
miesiącach do próby zmiany systemu wyrównawczego jeśli chodzi o samorząd 
terytorialny. Jeśli te propozycje zawarte w sprawozdaniu podkomisji 
nadzwyczajnej weszłyby to samorządy Województwa podkarpackiego stracą 
ponad 100 milionów złotych. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ubogich z 
budżetów samorządów terytorialnych będzie praktycznie niemożliwe.  

Pan Poseł jeszcze raz zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały bo jak podkreślił 
jest to właściwy czas aby mówić o konkretnych problemach nie małej grupy ludzi. 
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Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/765/13 została podjęta jednogłośnie (29 
głosami) i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku podziękował gościom za merytoryczną dyskusję i 
zaproponował aby po zrealizowaniu kolejnego punktu porządku obrad ogłosić 
przerwę na posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na terenie województwa 
podkarpackiego – roku 2014 Rokiem Rodziny Ulmów. 

Radny Tadeusz Majchrowicz przypomniał, że na poprzedniej sesji Sejmiku w 
imieniu Klubu Radnych „Prawica Rzeczypospolitej” złożył wniosek o ujęcie w 
porządku obrad dzisiejszej sesji przedmiotowego projektu uchwały. Podziękował 
Zarządowi Województwa za uczynienie tego.  

Radny przedstawił uzasadnienie do niniejszej uchwały, które stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.  

Radny stwierdził, że myśli iż zbędna jest dyskusja na temat złożonego wniosku i 
prosi o jednogłośne przyjęcie uchwały. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że podejmując inicjatywę budowy pomnika 
Rodziny Ulmów przyjęto, że będzie to sposobność do przedstawienia wszystkich, 
którzy przyczyniali się do ratowania Żydów w Województwie Podkarpackim. 
Dlatego też, przy całym przyjęciu uzasadnienia, które przedstawił radny 
Majchrowicz chce aby w protokole obrad było zaznaczone, że pomnik ten jest 
pomnikiem hołdu dla wszystkich w województwie, którzy ratowali Żydów i ponieśli 
straszne konsekwencje. Radny poinformował, że ostatnio przesłał publikację z 
gazety lokalnej z Dębicy o 9 osobach rozstrzelonych za ratowanie Żydów – 
rodzina Rębisiów, nieznana rodzina Mikołajków z Dębicy. Radny zwrócił się z 
prośbą aby przy obchodach tego Roku 2014 – Roku Rodziny Ulmów dołożyć jak 
największej staranności aby uhonorować wszystkie środowiska i rodziny, które w 
całym województwie przyczyniły się do uratowania jak największej liczby Żydów 
czy innych narodowości.  

Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – pan 
Stanisław Bartnik poinformował, że komisja jednogłośnie poparła niniejszy 
projekt uchwały. Poinformował również, że Rada Powiatu Łańcuckiego, na 
terenie której znajduje się Muzeum ogłosiła 21 marca 2013 roku,  Rok Rodziny 
Ulmów z Markowej, który będzie trwał do 24 marca 2014 roku czyli do daty 70. 
Rocznicy ich śmierci. Wszystkim wiadomo, że toczy się proces beatyfikacyjny 
Rodziny Ulmów. Należy zwrócić uwagę, że na pomniku upamiętniającym to 
wydarzenie 24 marca 2004 r. społeczność Markowej napisała – Niech ich ofiara 
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będzie wezwaniem do szacunku i okazywania miłości każdemu człowiekowi. 
Radny zwrócił uwagę czy to przesłanie nie mogłoby być motywem treściowym 
Roku Rodziny Ulmów. Radny poinformował, że prowadzone są badania 
dotyczące udzielania pomocy Żydom przez Polaków i z dotychczasowych 
udokumentowanych publikacji zwłaszcza pani dr Elżbiety Rączy wynika, że na 
terenie dzisiejszego Województwa Podkarpackiego pomoc Żydom niosło ponad 
1 600 mieszkańców lecz nie jest to jeszcze pełna lista bo ciągle pojawiają się 
nowe nazwiska. Niemcy zamordowali za ten akt okazywania pomocy około 200 
Polaków i do dziś te osoby nie mają godnego upamiętnienia. Rok, o którym 
mowa mógłby być również rokiem pogłębionej edukacji historycznej w tym 
zakresie.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że rozumie iż podjęcie uchwały 
dotyczącej ustanowienia roku 2014 Rokiem Rodziny Ulmów zobowiązuje do 
określonych działań dlatego też ma pytanie czy Zarząd przygotował 
harmonogram obchodów tego roku i jakie ewentualnie środki na to zamierza się 
przeznaczyć i w jaki sposób Marszałek nadzorujący Departament Kultury i 
Ochrony Dziedzictwa Narodowego zamierza to realizować bo jeżeli dobrze 
pamięta to był on za wykreśleniem tej inwestycji z WPF. Radny pytał czy będzie 
jedynie podjęta uchwała czy będą za tym szły określone środki i działania.  

Członek Zarządu Województwa – pan Bogdan Romaniuk poinformował, że 
ma upoważnienie od Zarządu aby powiedzieć co dzieje się wokół projektu 
Muzeum im. Rodziny Ulmów. Przypomniał, że Klub radnych PiS w 2007 roku 
wyszedł z inicjatywą powołania do życia takiego Muzeum, które będzie mówiło o 
wszystkich Polakach z Podkarpacia, którzy ratowali Żydom życie podczas II 
wojny światowej. Niemniej jednak Rodzina Ulmów jest symbolem i Muzeum 
będzie nosić jej imię. Batalia o to trwała 6 lat i ostatnia decyzja Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, że najpierw unieważniono przetarg a następnie 
ogłoszono drugi spowodowała rozpoczęcie inwestycji. Marszałek Województwa 
wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wsparcie 
inwestycji i nastąpiło wsparcie w wysokości 1 miliona złotych, co pozwoliło na 
podpisanie umowy z wykonawcą. Ostatnio Zarząd Województwa uzgadniał 
moment wmurowania kamienia węgielnego i nastąpi to 20 listopada  i w związku 
z tym kieruje zaproszenie do wszystkich radnych. Msza Święta odbędzie się o 
godzinie 14.00 w markowej i jest to uzgodnione z Arcybiskupem Michalikiem. W 
roku 2014 będzie 70. Rocznica mordu Rodziny Ulmów i ważne jest aby rok ten 
był jej poświęcony.  

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – pani Lidia Błądek stwierdziła, że to bardzo 
szczytna uchwała i należy ją podjąć lecz chce nawiązać do wypowiedzi 
przedmówców a zwłaszcza do wypowiedzi Przewodniczącego Klubu Radnych 
PiS – pana Czesława Łączaka ponieważ ona również zna rodziny, które 
niemalże w całości zostały rozstrzelane przez Niemców podobnie jak Rodzina 
Ulmów. Taka rodzina była również w Łętowni i nikt o tym, nie pamięta. Radna 
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zwróciła się z prośbą do Zarządu aby zwrócono się do wszystkich Starostów, 
Wójtów i Burmistrzów aby stworzono wykaz – mapę i w przyszłym Muzeum 
wykaz wszystkich Polaków na terenie Podkarpacia, którzy oddali życie ratując 
Żydów. Formę jak to powinno wyglądać  pozostawia do wyboru ale nazwiska 
powinny się znaleźć bo takich osób na Podkarpaciu jest bardzo dużo. Należy 
czcić pamięć Rodziny Ulmów ale nie wolno zapominać o innych. Szkoda, że rok 
ten został nazwany jedynie Rokiem Rodziny Ulmów bo ona nazwałaby Rokiem 
Rodziny Ulmówi i innych mieszkańców Podkarpacia ratujących Żydów bo takich 
rodzin było więcej a nie wolno o nikim zapomnieć. Radna apelowała aby pokazać 
całościowo ten problem.  

Przewodniczący Sejmiku – pan Wojciech Buczak wyjaśnił, ze takie jest 
założenie tego Muzeum i mają tam być prezentowane nie tylko losy Rodziny 
Ulmów i nie tylko z Podkarpacia i z bardzo szczegółowymi danymi. Instytut 
Pamięci Narodowej wykonał już olbrzymią pracę i dzięki powstaniu Muzeum 
będzie można to wszystko zaprezentować.  

Wicemarszałek Województwa – pan Jan Burek poinformował, że najpierw 
musi zostać podjęta uchwała a wtedy zostanie przygotowany program. Są na to 
jeszcze dwa miesiące czasu. Jeśli chodzi o budowę Muzeum to może dostarczyć 
wszystkie protokoły z posiedzeń Zarządu i wie jak głosował. Oczywiście, że miał 
inna propozycje jeżeli chodzi o realizacje inwestycji bo kilkakrotnie był w 
Markowej a radny Cholewiński chyba ani razu i rozmawiał w tej sprawie z ludźmi 
z markowej. Zapadła decyzja taka a nie inna i on ją realizuje. Pan Marszałek 
zapewnił radnego Cholewińskiego, że inwestycja postępuje zgodnie z 
harmonogramem. Poinformował, że może również dostarczyć protokoły z 
posiedzeń komisji oraz, że podtrzymuje nadal swoje stanowisko w tej sprawie.  

Radny Tadeusz Majchrowicz odniósł się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącej 
Sejmiku –pani Lidii Błądek informując, że § 1 projektu uchwały mówi o 70. 
Rocznicy śmierci Rodziny Ulmów, która jest symbolem wszystkich Polaków 
zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej za udzielanie 
pomocy Żydom. Słowo „wszystkich” oznacza, że w czasie jakichkolwiek 
uroczystości mówi się o symbolicznej Rodzinie Ulmów ale ma się na myśli i 
wymienia się wszystkich – swoisty apel poległych i jest to we wspólnym interesie 
bo w usta wciskany jest ciągle antysemityzm.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że  wypowiedź Członka Zarządu – pana 
Romaniuka zabrzmiała tak jakby coś się zaczęło w czerwcu i teraz tak szybko 
nabrało tempa. Zwróciła uwagę, że owszem 6 lat zabrało przygotowanie ale 
dopiero w tej kadencji sprawy ruszyły bardzo szybko. Inwestycja została wpisana 
do budżetu, rozpoczęto proces wyłaniania wykonawcy a to, że brakło środków 
aby właściwy wykonawca w przeznaczonej kwocie został wyłoniony to tak się 
dzisiaj dzieje. Nie stało się nic specjalnego, nikt inwestycji nie wstrzymywał a 
wręcz przeciwnie. Poinformowała, że uczestniczyła w rozmowie z Ministrem 
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Zdrojewskim, który proponował różne rozwiązania i postulował, że inwestycja 
może być realizowana nie tylko ze środków Samorządu Województwa lecz 
również z programów unijnych. Prawdopodobnie trzeba będzie do tych 
programów sięgnąć. Nie należy dawać przesłanki, że ktoś tej inwestycji 
przeszkadzał bo ona sobie nie przypomina aby radni się jej sprzeciwiali. Radna 
poinformowała, że popiera ideę Wiceprzewodniczącej Sejmiku bo na pewno nie 
ma tylu eksponatów  na temat Rodziny Ulmów aby zapełnić całe Muzeum. 
Dobrze by było aby zostało ono poświęcone wszystkim, którzy w tym okresie 
zginęli.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że jest zadowolony z odpowiedzi pana 
Marszałka Jana Burka i być może on źle odczytywał intencje i wypowiedzi, kiedy 
Marszałek był Przewodniczącym Klubu Radnych PO. Cieszy go, że w tej chwili 
jest takie stanowisko natomiast na pewno pan Marszałek nigdzie w jego 
wystąpieniu nie znajdzie, żeby kiedykolwiek powiedział iż jest przeciwny.  Prosił o 
nie sugerowanie tego. Cieszy go, że swoim pytaniem wywoła zastanowienie bo 
on uważa, że jeśli podejmuje się uchwałę o ustanowieniu roku, to za tym 
powinny iść konkretne plany i działania a widzi, że do tej pory nie zostało to 
przygotowane i rozumie, że radni na kolejnym posiedzeniu sesji lub po 
uchwaleniu budżetu otrzymają informację o harmonogramie i sposobie realizacji 
uchwały przez Samorząd Województwa. Samo podjęcie uchwały przez Sejmik 
nie może narzucić określonych postępowań innym samorządom  

Członek Zarządu Województwa – pan Bogdan Romaniuk odniósł się do 
uwagi radnej Anny Kowalskiej. Poinformował, że mówiąc o tym, że pomysł został 
złożony przez Klub Radnych PiS w 2007 roku i perspektywie 6 lat dochodzenia 
do decyzji nie miał absolutnie na myśli, że w którymś momencie były działania na 
niekorzyść inwestycji. Chciał jedynie przekazać, że rodziło się to w bólach.  

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/766/13 została podjęta jednogłośnie (33 
głosami) i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Po zrealizowaniu powyższego punktu porządku obrad sesji Przewodniczący 
Sejmiku ogłosił o godzinie 13.05 przerwę celem odbycia posiedzenia Komisji 
Budżetu, Mienia i Finansów. 

Po przerwie o godzinie 13.40 wznowiono obrady.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Marii Konopnickiej                      
w Żarnowcu. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/767/13 została podjęta jednogłośnie (19 
głosami) i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Budownictwa 
Ludowego  w Sanoku. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/768/13 została podjęta jednogłośnie (22 
głosami) i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w 
Rzeszowie. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/769/13 została podjęta jednogłośnie (22 
głosami) i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego zmiany w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o 
scalaniu i wymianie gruntów. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Gospodarki i Infrastruktury. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/770/13 została podjęta jednogłośnie (24 
głosami) i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok 2013. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu, Mienia i Finansów. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/771/13 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami) i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2013 r. + AUTOPOPRAWKI. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt uchwały oraz autopoprawka 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Budżetu, Mienia i Finansów. 
Poinformował również, że autopoprawka do projektu uchwały dotyczy m.in. 
Centrum Kongresowo – Wystawienniczego. 

Przewodniczący wyraził swoją opinię jako radny Województwa Podkarpackiego 
kilku kadencji. Poinformował, że pamięta gorącą dyskusję na sesji w 
Sokolnikach, która zasłynęła z tego iż wyrażono zgodę na zwolnienie jednego z 
radnych z pracy. Podkreślił, że zapamiętał te sesję ze względu na to, że miała 
tam miejsce ważna dyskusja czy samorząd Województwa podejmie się bardzo 
trudnego zadania tj. budowy Centrum Kongresowo – Wystawienniczego. 
Ówczesny Zarząd prezentował ten temat w taki sposób, że radni zrzeszenie w 
jego klubie zdecydowanie sprzeciwiali się tej propozycji a on głosował za, co do 
dzisiaj niektórzy radni słusznie mu zarzucają. Twierdzi, że słusznie bo to co się 
wydarzyło po tej sesji pokazało, że ówczesny Zarząd czynił bardzo dużo aby nie 
przekonać kolejnych radnych do inwestycji tylko przeciwnie, zniechęcał. Wiele 
złych rzeczy się wydarzyło, znacznie zostały zwiększone kwoty, które są 
konieczne do tego aby Centrum powstało i dzisiaj Sejmiki staje przed trudna 
decyzją czy Centrum należy budować czy też nie. Aby zmieścić się w obecnej 
perspektywie finansowej decyzja powinna być podjęta na tej sesji bowiem 
terminy są bardzo napięte. Przewodniczący Sejmiku poinformował, że on 
osobiście opowiada się za tym aby takie Centrum zostało wybudowane w 
naszym województwie i należy uczynić wszystko aby koszt jego budowy nie był 
tak wysoki jak to wygląda na dzisiaj. Należy również zrobić wszystko bez 
względu na barwy polityczne aby Centrum nie tylko powstało ale później dobrze 
funkcjonowało i mogło na siebie zarobić. Wyraził opinię, że jest to realne. Jest 
kilka dobrych pomysłów aby wykorzystać je w wieloraki sposób i nie tylko do 
organizowania wystaw i spotkań kongresowych ale aby ono na bieżąco żyło. 
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Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd przedkłada projekt 
uchwały wraz z autopoprawką dotyczącą budowy Centrum Kongresowo – 
Wystawienniczego w Jasionce w Parku Naukowo – Technologicznym. 
Infrastruktura potrzebna w Parku nie może być sprowadzona tylko i wyłącznie do 
Centrum bo aby był on w pełni uzbrojony, konieczne jest jeszcze inne 
wyposażenie w instytucje, infrastrukturę celem zwiększenia jego atrakcyjności. 
Jednym z takich elementów jest budowa Centrum. To, że decyzja jest do 
podjęcia dzisiaj wynika z problemu, że należało merytorycznie przeanalizować 
cały proces dojścia do tej inwestycji tj.  proces wyboru koncepcji, przygotowania 
dokumentacji, proces przeprowadzenia momentu procedur przetargowych oraz 
równolegle ważna kwestia tj. szukanie finansów, które brakowały w wyniku 
otwarcia ofert przetargowych na tę inwestycję. Brakowało kwoty 32 milionów 745 
tysięcy złotych. Inwestycja budowana jest w strukturze 50:50, stąd należało 
uzyskać ponad 16 milionów złotych ze środków unijnych i budżetu państwa i 
włożyć środki własne w tej samej wysokości. Zarząd czekał na decyzję z 
ministerstwa kiedy te środki będą i Minister Rozwoju Regionalnego wydała taką 
pozytywną decyzję. Należało również poszukać środków w budżecie 
województwa i wejść w procedury uwalniania, zwalniania środków, zwiększania 
dochodów poprzez uwolnienie środków budżetowych zamieniając je na środki 
europejskie czyli zmieniając proporcje dofinansowania na kilku projektach. 
Proces ten został dokonany i odbyło się to w obrębie czterech projektów 
drogowych z różną proporcją i różnym zakresem finansowym i tak na rok 2013 
uwolniona został kwota 9 milionów 237 tysięcy  a w 2014 – 2 miliony 599 tysięcy. 
Do kwoty 16 milionów złotych brakuje ponad 4 miliony 330 tysięcy, które  Zarząd 
proponuje pokryć z kredytu zaciągniętego w 2015 z odłożoną spłatą tak aby nie 
zakłócać pewnych wskaźników, które muszą być pilnowane przy budżecie. 
Zarząd nie zaprzestaje tej inżynierii finansowej w celu poszukiwania 4 milionów 
337 tysięcy i będzie analizował jeszcze inne projekty. Aby było możliwe 
wybudowanie Centrum a później pozytywne i jak najtańsze eksploatowanie 
obiektu potrzebna będzie instytucja, która będzie dawać stały dochód. W studium 
wykonalności były założone wydarzenia incydentalne  tj. konferencje, kongresy, 
targi, wystawy i w związku z tym krzywa dochodów byłaby bardzo poszatkowana. 
Dlatego potrzebna jest instytucja, która w sposób stabilny i stały daje życie 
obiektowi i będzie nią Centrum Nauki Łukasiewicz. Wszyscy wiedzą, że Centrum 
Nauki Kopernik powielane jest w województwach m.in. Województwo 
Świętokrzyskie ukończy w tej perspektywie taką inwestycję pod Kielcami. Jest 
takie przedsięwzięcie zgłoszone w naborze na listę przedsięwzięć strategicznych 
i właśnie takie Centrum Zarząd chce umieścić w budynku Centrum Kongresowo  
- Wystawienniczego.. Zarząd myśli również o innych instytucjach, w tym ONZ- 
owskich, Laboratorium Badań Neutronowych w początkowej fazie. Jest  to 
miejsce, które powinno żyć stałym rytmem tak aby dochody mogły być w miarę 
ustabilizowane. Dokonana analiza studium wykazuje, że pewne rzeczy nie były 
precyzyjne bo np. fakt 11 czy 12 imprez targowych dawał dochód 19 tysięcy 
złotych w skali roku  i są to kwoty trochę niemiarodajne bo myśli iż kwota ponad 
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tysiąc złotych dochodu z każdego przedsięwzięcia targowego jest zbyt niska. W 
procesie pracy nad Centrum należy czynić wszystko aby dać mu przychody. 
Dochody są trochę niedoszacowane a jednocześnie w ślad za tym nie są 
realistyczne zarysowane wydatki ale jest to rzecz, która musi być przedmiotem 
bardzo intensywnej pracy do czasu, kiedy Centrum zostanie przekazane 
operatorowi wyłonionego w drodze obowiązujących procedur. Należy 
dopracować się tego aby koszty były pokryte z dochodów a jeżeli nie to aby były 
one ponoszone w minimalnym stopniu przez stronę samorządową. Nie powinno 
mieć miejsce dokładanie przez Samorząd Województwa. Infrastruktura jest 
potrzebna. Zarówno województwa lubelskie, małopolskie i świętokrzyskie takie 
centra budują i otoczenie uzbraja się w takie instytucje i się je pozyskuje. W 
naszym województwie również takie Centrum powinno być wybudowane. Cała 
praca związana ze zmianami technicznymi,  technologicznymi i materiałowymi w 
trakcie musi być wielką troską Zarządu i chodzi tu m.in. o kwestię ogrzewania 
gazowego, oparcia klimatyzacji na freonie, który od roku 2015 nie będzie 
dopuszczalny w takich inwestycjach. Wszystko to musi zostać udoskonalone.  

Pan Marszałek podkreślił, że obok internetu szerokopasmowego będzie to 
najważniejsza inwestycja , która będzie pod specjalnym nadzorem. 

Zarząd pragnie aby koszty były liczone wcześniej aby prognozy doprowadzały do 
minimalizowania ich w trakcie wykonywania inwestycji a nie dopiero po oddaniu 
do użytkowania.  

Nie wyobrażają sobie takiej sytuacji, jaką ma obecnie miejsce w Parku Naukowo 
– Technologicznym tj., że nie ma stałej opłaty od tych, którzy w nim są. W tej 
chwili jest tak, że na preferencyjnych warunkach można wynajmować dane 
powierzchnie i niepisanym sposobem instytucje są wspierane. Musi to zostać 
zracjonalizowane. Ponadto była badana sprawa aspektów związanych z 
procesem wyboru koncepcji i procedura jest dosyć karkołomna, obecny Zarząd 
nigdy by się odważył na taką procedurę. Nie była ona konsekwentna i 
systemowa, zmieniła się kwota od 65 do 90 milionów, wartość kosztorysowa 
inwestycji wynosi dzisiaj 155 i myśli, że cały proces projektowania był 
pozbawiony realności kwoty jaką Samorząd Województwa dysponuje. Nie było w 
tym względzie dyscypliny i właściwego nadzoru. Kosztorys można zwiększać bo 
zawsze po przetargu z tych wartości trochę się schodzi ale w tym przypadku z 
wartości 155 do 90 jest praktycznie niemożliwe. Zarząd musiał sobie 
odpowiedzieć na wiele znaków zapytania i upewnić się, że pewne zmiany w 
trakcie realizacji inwestycji da się wykonać. Jest to bezwzględnie potrzebne aby 
zakończyć w terminie, obniżyć koszty eksploatacji i rozliczyć w czasie,  bo 2015 
rok to czas kiedy perspektywa finansowa musi być zakończona. Niska kwota 
3 700 zł za m2 nie jest przesłanką do radości bo są podobne inwestycje z 
dodatkowymi atrakcjami tak np. Centrum Kongresowe Warszawianka ma oprócz 
tego aquapark i koszt jest 6 700 zł. Centrum Kongresowe w Katowicach – koszt 
8 tysięcy zł za m2 , Centrum Kongresowe Gmina Miejska Kraków Rondo 
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Grunwaldzie – 9 tysięcy za m2 ,   Centrum Kongresowe Targi Kielce  5 tysięcy zł 
za m2 , Centrum Kongresowe Białystok 4 tysiące  zł za m2 . Takie Centrum 
buduje Ostróda, która nie jest miastem wojewódzkim i Podkarpacie również 
powinno mieć swoje Centrum. Kwestia jest tego typu jak będzie realizowana 
inwestycja i jak później zostanie wypełniona i jest to bardzo ważne bo można 
łatwo budować a później koszty eksploatacji są ponoszone przez właściciela i w 
zależności od tego, w jakiej formule zostanie to komuś udostępnione,  będzie 
rzutowało na koszty po zakończeniu inwestycji.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że zmiany w budżecie nie dotyczą 
tylko kwestii budowy Centrum Kongresowo – Wystawienniczego lecz wielu 
innych spraw. Warto zwrócić uwagę na zmniejszenia, które zawsze były 
podnoszone przez radną Ewę Draus i uwagi, że wiele projektów drogowych jest 
opóźnionych. Radny podkreślił, że chce jedynie wskazać, że w tej sprawie 
niewiele się zmieniło i taka jest procedura realizacji inwestycji drogowych i 
rozumie to bo wie iż w tej kwestii wiele się zmienić nie może bo realizacja 
projektów zależy od wielu czynników. Natomiast nie jest tak, że powodowała to 
zła wola poprzedniego Zarządu lub jego osoby lecz obiektywne uwarunkowania. 
Radny odniósł się również do sprawy budowy Centrum Kongresowo – 
Wystawienniczego i przypomniał, że kiedy był członkiem Zarządu, był sceptyczny 
co do realizacji projektu bo nadal uważa, że powinno go realizować miasto 
Rzeszów i tak było to zapisane w Polsce Wschodniej i myśli, że najwięcej 
odpowiedzi na wątpliwości Marszałka dali na Zarządzie pan Marszałek Kuźniar i 
Marszałek  Burek bo podejmowali stosowne decyzje w Klubie i na Zarządzie i 
najbardziej konsultowana sprawa w kwestii realizacji tego projektu z ówczesnym 
Przewodniczącym Klubu – panem Marszałkiem Burkiem przez RARR i on 
dokładnie pamięta te konflikty również i jego w tym zakresie. Zwrócił się z prośba 
do marszałka aby pytał bezpośrednio tych, którzy podejmowali decyzje bo oni 
wiedzą jak to wyglądało i dlaczego tylko tyle konferencji i dlaczego w studium 
wykonalności nie ma innych rzeczy bo te osoby o tym doskonale wiedzą. I 
chociaż on nadzorował Departament Rozwoju Regionalnego miał mniej wiedzy w 
tej sprawie ponieważ inni bardziej się tym interesowali. Radny prosił o 
wyjaśnienie kwestii wszystkich zmian w budżecie a nie tylko sprawy centrum 
Kongresowo – Wystawienniczego. 

Przewodniczący Sejmiku – pan Wojciech Buczak wyjaśnił, że sprawa budowy 
Centrum Kongresowo – Wystawienniczego jest poruszana szerzej bo jest to 
temat najtrudniejszy i najbardziej  kontrowersyjny.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że pani Skarbnik przybliży 
zmiany w budżecie wprowadzane autopoprawką. Wyjaśnił, że z jego strony nie 
było złej woli i nic takiego nie powiedział w stosunku do radnego Cholewińskiego. 
Stwierdził, że oczywiście przy każdej inwestycji są problemy i konflikty i on jako 
Marszałek zawsze będzie się zwracał do Zarządu bo to jest gremium, które 
ostatecznie podejmuje decyzję. Poinformował, że sprawdzali jak przebiegały 
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głosowania i dyskusje na Zarządzie i nie było to budujące. Jeśli chodzi o miasto 
Rzeszów to taki był zamiar  w PO Rozwój Polski Wschodniej ale infrastruktura 
zaproponowana w tamtym czasie przez Prezydenta koncentrowała się głównie 
na hotelu a to nie mogło być przedmiotem dofinansowania dlatego projekt upadł i 
mamy obecny projekt. Poinformował, że rozmawiają w tej sprawie z członkami 
Zarządu panem Janem Burkiem i Lucjanem Kuźniarem i rzeczywiście są oni 
źródłem informacji, które uspokajają lub każą te rzeczy zbadać.  

Radny Janusz Konieczny prosił aby pamiętać o lansowanym w strategii 
zrównoważonym rozwoju Województwa Podkarpackiego i mieć na uwadze, że 
oprócz Rzeszowa i okolicznych miejscowości jest jeszcze południe i wschód 
województwa, które maja również swoje potrzeby. Prosił aby zbilansować środki, 
które idą na centrum województwa i ewentualnie dwa lub trzy powiaty i wtedy co 
zostanie dla reszty. Ponadto niepokoi ciągłe dokładanie środków finansowych na 
budowę obiektu. Poinformował, że ma swoje zdanie w tej kwestii i nie jest ono 
zawsze pozytywne. Pytał z jakich konkretnie zadań będą pochodzić 
zaoszczędzone środki, które znaleziono na zadanie, o którym dzisiaj mowa.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że na wstępie swojej wypowiedzi chce 
podziękować Przewodniczącemu Sejmiku za głosowanie na sesji w Sokolnikach. 
Faktycznie dyskutowano na ten temat i  byli zdania, że Centrum Kongresowo – 
Wystawiennicze powinno powstać w województwie bez względu na to kto za tym 
głosuje a w pewnym momencie zrobiła się z tego polityka. Środki, które idą z 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego to dofinansowanie do 50% kosztów 
kwalifikowanych i taka deklaracja ministerstwa była znacznie wcześniej i dobrze, 
że środki te się znalazły. Poinformował, że będzie głosował za uchwałą bo takie 
Centrum musi powstać w województwie bo w przeciwnym wypadku bylibyśmy 
jedynym województwem, które by go nie miało. Decyzja ta długo zapadała i 
Marszałek Ortyl wspominał o wiedzy i wsparciu ze strony dwóch 
Wicemarszałków, którzy podpowiadali różne kwestie i mówili o ewentualnych 
zagrożeniach. Marszałek wspominał również, że śledził głosowanie i dyskusje i 
nie było to budujące. Rzeczywiście dyskusja na Zarządzie była długa, on od 
początku był zagorzałym zwolennikiem budowy Centrum, podobnie jak 
Wicemarszałek Burek, który wręcz zarzucał swego czasu i na tym tle rodziły się 
również konflikty, że nie chcą budować Centrum i pieniądze przepadną. Radny 
stwierdził, że ciesząc się iż decyzja dzisiaj zapada jednocześnie trochę szkoda iż 
jest to tak późno bo mogła ona być 2 miesiące temu. Wykonawca, który został 
wyłoniony w przetargu będzie na zimę rozpoczynał budowę i nie jest to najlepszy 
czas. Radny prosił o udzielenie wyjaśnień odnośnie pozostałych zmian w 
budżecie bo faktycznie projekt uchwały nie może być spłaszczony tylko do 
jednego tematu bo jest tam dużo dodatkowych zmian i warto byłoby je usłyszeć.  

Radny Jan Tarapata stwierdził, że sprawdzają się słowa z okresu kiedy 
podejmowano decyzję i mówiono, że „aby napić się piwa trzeba wybudować 
browar” i chyba tak samo zostało to uczynione bo z sumy ponad 50 milionów 



27 
 

27 
 

złotych doszło się do kwoty 150 milionów złotych i zafundowano inwestycję , na 
którą samorządu nie stać. Z analizy finansowej wynikało, że lata 2014 i 2015 
będą latami z dużymi problemami finansowymi bo w tym okresie zbiega się 
szereg inwestycji i spłat kredytów. Oprócz tego dofinansowanie i dochody 
bieżące spadają. Dzisiaj należy dołożyć potężna kwotę do tego aby inwestycje 
zbudować. Jest to pierwszy problem. Kolejny to sprawa utrzymania i 
funkcjonowania obiektu. Jeśli nie znajdzie się instytucji, która będzie tam 
funkcjonowała na bieżąco i przynosiła dochodów to będzie problem jak utrzymać 
inwestycję. Ponadto sprawa do rozważenia jest to, że nie można wszystkiego 
fundować Rzeszowowi, który ma środki na inne cele a posiada budżet podobny 
dl budżetu Samorządu Województwa. Wiele funkcji wykonuje Samorząd 
Województwa a Miasto Rzeszów pozostaje z boku. Należy przemyśleć tę 
kwestię.  Wielkim nieszczęściem jest, że podjęto taką decyzję i ma tutaj pretensje 
do wszystkich tych, którzy zajmowali się inwestycja bo nie jest w stanie 
uświadomić sobie tego, że jeżeli jest do dyspozycji  dana kwota a potem suma 
inwestycji jest trzy razy większa. Radny stwierdził, że tego nie rozumie.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl odnosząc się do wypowiedzi radnych 
poinformował, że rzeczywiście efekt równoważenia województwa, patrzenia na 
strategię czy jest ona równoważona będzie cały czas przedmiotem dyskusji. 
Pamięta, że w 2005 roku został poproszony przez ówczesnego 
Przewodniczącego Sejmiku aby pokazać jak PO Rozwój Polski Wschodniej 
krzywdzi niektóre obszary. Taka jest rzeczywistość. W I kadencji mówiono o 
bogatej północy i pięknym południu i takie dywagacje są. W interesie 
samorządowców, parlamentarzystów i mieszkańców jest, że  jeśli pojawiają się 
środki i są one wdrażane to należy na nie zwracać uwagę. Pan Marszałek 
stwierdził, że chciałby aby również w tej kadencji miała miejsce debata 
pokazująca jak rozwój jest równoważony na przykładzie projektów, wniosków i 
wielkości środków jakie są kierowane do poszczególnych  powiatów. Jeżeli z 
debaty tej nie wyjmie się środków, które dawane są na uniwersytety, 
Politechnikę, autostradę, S-19 to wtedy obraz ten będzie zawsze zakłócony. Jest 
część infrastruktury wspólnej, która służy całemu województwu i np. Centrum jest 
takim elementem, który „wyjmuje się” z tego liczenia bo jest to ponad interes 
danej gminy i powiatu. Jeśli chodzi o listę przedsięwzięć to jest około 12 
miliardów w stosunku do 9 miliardów na  północ – południe bez wyciągania 
takich inwestycji jak Centrum Badań Neutronowych, które jest 1 miliard 400 
tysięcy złotych i innej wspólnej infrastruktury. Pan Marszałek zwrócił się z prośbą 
do Przewodniczącego Sejmiku aby taka debata na temat równoważenia odbyła 
się. Ona oczywiście nie przetnie wszystkiego i nie zamknie dyskusji na ten temat 
ale pokaże rzeczywistość. Będzie dokonany nabór do RPO, który również da 
pewien obraz w tej sprawie. Jeśli chodzi o kwestie terminu decyzji podniesiona 
prze radnego Miklicza to 18 października otrzymali na piśmie potwierdzenie od 
pani Minister Wendel z informacją, że mamy 16,5 miliona złotych. Mówienie o 
trzech miesiącach jest zupełnie nieuprawnione. Było tak, że rozmawiano i 
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Ministerstwo mówiło, że szuka i trzy miesiące temu w takich okolicznościach on 
nie podjąłby takiej decyzji. Zapowiadał zresztą sesję nadzwyczajną gdyby 
ewentualnie Ministerstwo podjęło decyzję wcześniej ale ponieważ stało się to 18 
października nie było potrzeby przyspieszana o 10 dni. Pan Marszałek 
poinformował, że czyta się przeszłość aby dowiedzieć jak to wyglądało, 
rozmawiał z członkami Zarządu w tej sprawie i jest to jak najbardziej normalne. 
Zwrócił się do radnego Miklicza, że ocena powinna być, że czytał, sięgnął do 
przeszłości a nie śledził bo jest to trochę pejoratywne określenie. Zwrócił się do 
radnego Tarapaty, że  dziwi go iż mówi, że jest to wielkie nieszczęście . Jest to 
wielki problem jeśli chodzi o inwestycję, stan zapanowania nad nią i 
doprowadzenia jej do końca. Nie jest to łatwa decyzja dla Zarządu i należy liczyć 
się z różnymi sytuacjami, które wyjdą w trakcie jej realizacji. Na posiedzeniu 
komisji był pytany przez radnego Kawę dlaczego nie zaczekali do przyszłej 
perspektywy finansowej  ale czas ucieka i zwiększa się dystans w stosunku do 
tych, którzy takie Centra mają i przyszła perspektywa finansowa nie jest czasem 
dla kubatury. Radny Tarapata wyraźnie powiedział, że ważne jest aby było tam 
stała instytucja. Będą jeszcze wmontowane inne rzeczy i takiego myślenia 
wcześniej nie było  i nie starano się o Centrum Neutronowe, instytucję ONZ – 
owską itp. Chodzi o to aby ulokować tam parę instytucji i jest to nowa jakość, 
którą wnoszą oprócz tych, które chcą uzupełnić w trakcie realizacji inwestycji. 
Zostało popełnionych kilka błędów, niedociągnięć i należy starać się aby 
inwestycja zakończyła się pomyślnie i służyła województwu  i aby PPN-T rozwijał 
się bardziej.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że Marszałek nieopatrznie zrozumiał jego 
słowa bo on w pozytywnym znaczeniu mówił, że Marszałek śledził protokoły, użył 
sformułowania Marszałka i świadczy to o tym, że Marszałek dogłębnie badał 
temat. Wyraził nadzieję, że Marszałek przekaże mu odpowiedź Minister Wendel 
informującą o dodatkowych środkach finansowych na budowę Centrum 
Kongresowo – Wystawienniczego. Prosił również o oficjalne pismo, w którym 
Marszałek zwrócił się z prośbą do Ministerstwa o poszukanie środków.   

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że w odpowiedzi pana Marszałka uzyskanej na 
posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia i Finansów zostały poniekąd podzielone 
jego obawy i przemyślenia bo szły one w kierunku takim, że dzisiaj wiemy iż 
chcemy wydać 135 milionów złotych na inwestycję w określonej kubaturze i 
zgadza się z Marszałkiem, że czas kubatury się skończył. Pytanie szło w 
kierunku czy Zarząd przeprowadził dogłębną analizę badającą możliwość 
realizacji tego projektu być może z pewnymi zmianami, który eliminowałby pewne 
elementy, o których również mówił Marszałek w przyszłej perspektywie za 
mniejsze pieniądze. Radny stwierdził, że rozumie presję czasu i sytuacji ale 
wszyscy mają świadomość, że koncepcja funkcjonowania obiektu jest mglista. 
Każdy prowadzi inwestycje w oparciu o pewną analizę finansową posiadanych 
środków i zamierzeń. Dzisiaj do końca nie wiadomo co zostanie ulokowane w tej 
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instytucji chociaż jest kilka pomysłów, nie wiadomo czemu będzie ona służyć i ile 
będzie kosztować w budowie i eksploatacji ale dosyć jasno i konsekwentnie dąży 
się do jej realizacji. Radny jeszcze raz podkreślił, że zapytał jedynie o to czy była 
przeprowadzona analiza i czy w nowej perspektywie poprawiony projekt można 
byłoby zrealizować taniej dla województwa a wtedy mogłyby zostać środki na 
inne rzeczy, nie kwestionując idei samego projektu i odpowiedź ze strony 
Zarządu była negatywna.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Marszałek przekazał na ręce 
radnego Sławomira Miklicza odpowiedź pani Minister Iwony Wendel.  

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się do Zarządu Województwa aby nie 
unikał on odpowiedzialności i podejmował odpowiedzialne decyzje nie 
asekurując się innymi sprawami. Stwierdził, że można sprawdzać i jeśli są jakieś 
sprawy, które wymagają stosownych interwencji organów to należy to zgłaszać. 
Wszystkie sprawy były podejmowane w świetle obowiązującego prawa, mogły 
się pojawić elementy trudne i konfliktowe ale podejmowanie decyzji w imieniu 
województwa nie jest rzeczą łatwą, są to trudne wybory i asekurowanie się 
kwestiami, że w przyszłym roku będą mniejsze dochody na służbę zdrowia, że 
utracimy pieniądze jeśli nie będzie certyfikacji lub, że decyzja była podejmowana 
bo już wcześniej były jakieś uwarunkowania to asekurowanie się pewnymi 
kwestiami. Radny stwierdził, że  to ten Zarząd bierze na siebie odpowiedzialność 
za decyzję. Przypomniał również, że przy okazji innej kwestii apelował aby nie 
działać na szkodę województwa i on zawsze będzie pytał ale nie działał na 
szkodę a było tak, że niektórzy tak działali.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Janusz Magoń stwierdził, że jest w o tyle 
komfortowej sytuacji iż nie był jeszcze radnym województwa kiedy zapadały 
pierwsze decyzje natomiast jako mieszkaniec Województwa Podkarpackiego 
interesował się tym co się dzieje w tej kwestii. Poinformował, że będzie głosował 
za propozycją Zarządu i  w tej chwili nie ma innej alternatywy jeśli chce się 
wykorzystać zewnętrzne środki. To co się dzieje teraz jest wynikiem pewnych 
działań z poprzednich lat i ma nadzieję, że wszyscy zagłosują solidarnie bo 
kiedyś inwestycja była przyjmowana w planach i powinna być bardzo 
szczegółowa koncepcja na poziomie 55 milionów złotych oraz jakieś warunki 
brzegowe i za każdym razem jeśli kwoty inwestycji zmieniały się to wyliczenia 
powinny być dostosowane. Radny stwierdził, że rozumie i szanuje obawy 
radnych iż będą kłopoty i problemy w momencie kiedy inwestycja zacznie 
funkcjonować. Marszałek również je posiada ale byliby nierozsądni będąc w 
takiej sytuacji, głosując za rozmiarem inwestycji i nie zdawać sobie z tego 
sprawy. Nie ma już jednak czasu na dywagacje i każde inne działanie niż 
poparcie tego projektu byłoby działaniem na niekorzyść Województwa 
Podkarpackiego.  
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Radny Czesław Łączak stwierdził, że decyzja w tej sprawie była podejmowana 
począwszy od Sokolnik i dzisiaj dobrze się dzieje, że jest oświadczenie 
Marszałka Ortyla iż przedsięwzięcie jest korzystne dla województwa. Miło 
również usłyszeć byłego Wicemarszałka – pana Cholewińskiego, że wszystko 
było w porządku. Poinformował, że jest to dla niego pewne zapewnienie, że 
inwestycja będzie realizowana sprawnie, ukończona w 2015 roku i będzie 
przynosić dochody jak to zostało zapisane w biznes planie przyjętym przez 
poprzedni Zarząd, że od 2017 roku będzie wynik dodatni na tej inwestycji. 
Szczególnie cieszy przypomnienie stanowiska radnego Tarapaty, kiedy był w 
koalicji rządzącej i jako Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury,  jak 
wyglądała sprawa ich poparcia dla tego projektu a zwłaszcza zwiększania kwot i 
przedkładania do przetargu kosztorysowej wartości na ponad 150 milionów 
złotych. Dobrze, że jest dyskusja. Zwrócił się do radnego Magonia stwierdzając, 
że wszystko ma swój czas  i ta ostrożność powinna być jeszcze poddana 
badaniu Komisji Rewizyjnej na bieżąco, że inwestycja będzie prowadzona 
prawidłowo. Jeśli chodzi o podnoszony problem zrównoważonego rozwoju 
województwa to w aspekcie programu Rozwój Polski Wschodniej w następnej 
perspektywie, gdzie metropolia rzeszowska będzie mieć większe możliwości 
dofinansowania. Z drugiej strony widać jaka jest atmosfera w Sejmiku,  
predyspozycje i preferencje i stać będzie województwo na uchwalanie takich 
budżetów aby móc wspierać odległe zakątki, które wymagają wsparcia 
województwa. Wyraził nadzieję, że radni będą mieli zgodne podejście do tej 
sprawy. Kończąc swoje wystąpienie radny stwierdził, że na dzisiaj nie można 
odżegnywać się od inwestycji, która została przyjęta przez poprzedni Zarząd i 
przyczyniać się do jej sprawnej realizacji.  

Radny Zdzisław Nowakowski poinformował, że zdecydowanie popiera 
inwestycję bo jest ona potrzebna województwu lecz z zainteresowaniem 
wysłuchał głosu Marszałka, który mówił, że w Centrum Kongresowo – 
Wystawienniczym będzie Centrum Nauki Łukasiewicz. Stwierdził, że o ile mu 
wiadomo inwestycja ta ma być finansowana w nowej perspektywie finansowej i 
rozumie, iż Centrum Nauki będzie obejmowało około 2 tysiące m2  . Radny pytał 
czy w chwili obecnej kiedy zmienia się nieco projekt inwestycji fakt ten zostanie 
uwzględniony, ponieważ Centrum Nauki wymaga stosownie przygotowanych 
pomieszczeń i czy taki montaż finansowy, że część zadań będzie wykonanych w 
tej perspektywie finansowej nie stworzy pewnych problemów w nowej 
perspektywie kiedy być może dla potrzeb Centrum Nauki Łukasiewicz będzie 
należało coś w obiekcie przerobić, usunąć lub przemodelować.   

Członek Zarządu Województwa – pan Bogdan Romaniuk stwierdził, że 
wszyscy pamiętają historię  inwestycji a przede wszystkim jeden fakt, który wielu 
radnych Klubu PiS bulwersował, kiedy koalicja SLD, PO i PSL rządziła. 
Poinformował, że ze stenogramów posiedzeń Sejmiku wynika, że nigdzie nie 
padła kwota rzeczywista czyli kosztorysu inwestorskiego, który opiewa na 150 
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milionów złotych a członkowie Zarządu odpowiadali, że koszt inwestycji to kwota 
90 milionów złotych. Opozycja nie była wtedy do końca informowana o 
rzeczywistych kosztach inwestycji. Radny Cholewiński mówi o 
odpowiedzialności, z którą dzisiaj powinien liczyć się Zarząd Województwa 
podejmując decyzję o przystąpieniu do inwestycji i szukaniu środków. Stwierdził, 
że myśli iż tą samą odpowiedzialną wykazywał się radny Cholewiński kiedy cały 
Zarząd mając wiedzę, że koszt inwestorski to 150 milionów złotych a w budżecie 
województwa jest 90 milionów, ogłosił przetarg i po przetargu wynikało, że 30 
milionów złotych trzeba będzie dołożyć. Dlatego też gdyby nie doszło do zmian z 
taką decyzją musiałby się zmierzyć ówczesny Zarząd. Dzisiaj brakującą kwotę 
musiał znaleźć obecny Zarząd. Marszałek Województwa wystąpił do Minister 
Wendel o zwiększenie środków , Zarząd postanowił również znaleźć środki we 
własnym budżecie, co się udało kosztem inwestycji drogowych. Członek zarządu 
– pan Bogdan Romaniuk wyraził opinię, że skoro Zarząd skierował na sesję 
projekt uchwały to odpowiedzialnie podchodzi do całej inwestycji znajdując środki 
w kolejnych latach budżetowych. Zwrócił uwagę, że przed 27 maja br. Sejmik nie 
był do końca informowany jeśli chodzi o całokształt inwestycji i padała tylko 
kwota 90 milionów złotych, nie mniej jednak ówczesny Zarząd podjął decyzję o 
przeprowadzeniu przetargu, który zmierza do wyłonienia wykonawcy i podjęcia 
realizacji inwestycji  a okazało się, że brakuje 30 milionów złotych. Obecny 
Zarząd odpowiedzialnie podchodzi do całości inwestycji i tak naprawdę nie ma 
możliwości wycofania się bo województwo w przypadku nie przystąpienia do niej 
straciłoby około 70 milionów złotych  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że mówił o tym iż w składzie Zarządu 
jest dwóch członków,  którzy doskonale wiedzieli jak powstawał proces inwestycji 
i jak wyglądały na początku i później kwestie finansowe i jak to się później 
znajdowało w decyzjach Zarządu. Nie trzeba nawet pytać o to na forum Sejmiku 
tylko zapytać obecnych członków Zarządu, że było najpierw 60 milionów złotych, 
później 90 milionów złotych i 130 milionów i dlaczego były podejmowane decyzje 
o ogłoszeniu przetargu. Nie ma potrzeby tego „wyciągać” chyba, że chce się 
wnieść jeszcze trochę emocji, i, żeby on mógł coś powiedzieć coś do marszałków 
Burka i Kuźniara. Wszystko można było sobie przekazać na Zarządzie i gdyby 
pan Marszałek nie zabierał głosu on również by nie ripostował i o tym nie mówił.  

Radny poinformował, że on również uważa, że podjęcie decyzji już nastąpiło  i 
nie można się cofać dlatego nie ma odwrotu od projektu i będzie głosował za i 
niepotrzebna jest cała dyskusja a została ona wywołana przez obecny Zarząd.   

Pan Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że nie rozumie radnego 
Cholewińskiego, bo on musiał zabrać głos, później nastąpiły wystąpienia opozycji 
i zaledwie trzy wystąpienia strony rządzącej. Należy ważyć proporcje i radni 
opozycji sami się „nakręcają”. Jeśli chodzi o koncepcję to była ona mglista lecz 
teraz tak nie jest i przedstawił on swoje propozycje w swojej wypowiedzi. W 
przyszłej perspektywie finansowej na pewno nie byłoby taniej, trzeba byłoby 
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zmienić koncepcję budynku i jego kubaturę, wyeliminować pewne elementy. Nie 
można powiedzieć iż nie było analizy, wzięto pod uwagę upływający czas, 
pogłębiający się dystans w stosunku do tych, którzy już budują, niemożliwość 
zlokalizowania i zastanawianie się gdzie Centrum Łukasiewicz umieścić bo jest 
to również ważny element. Lokalizacja Centrum Łukasiewicza jak najbardziej 
pasuje do Parku i innowacji . Można je sobie oczywiście wyobrazić w centrum 
Rzeszowa ze względu na dostępność ale tamto ulokowanie może mieć korzystny 
wpływ na cały obiekt. Każda infrastruktura wywołuje jakieś reakcje i tutaj jedną z 
nich jest pojawienie się inwestora, który chciałby zbudować tam hotel. 
Niejednokrotnie są to naczynia połączone. Pan Marszałek poinformował, że nie 
atakuje radnych poprzedniej koalicji i nie sięga w przeszłość, jest wiele kwestii, 
które mógłby wyciągnąć na wierzch i wykorzystać je lecz tego nie czyni, chyba, 
że nastąpi jakaś prowokacja ze strony danego radnego w wywiadzie to musi 
zareagować, tak jak miało to miejsce w ostatni piątek lecz dziwi go, że radny 
Miklicz chwali za sprawdzanie protokołów a radny Cholewiński mówi aby nie 
czynić tego i nie domyślać się różnych rzeczy. Odnosząc się do pytania radnego 
Nowakowskiego pan Marszałek wyjaśnił, że są trzy jakości powierzchni tj. jedna 
jest na poziomie zerowym, stanowi ona powierzchnie około 10 tysięcy m2  i jest to 
najbardziej cenna powierzchnia wystawiennicza, poziom -1 czyli potencjalne 
wykorzystanie powierzchni wystawienniczej w parkingach i prawie 4 tysiące m2  
na poziomie +1 ., który jest najbardziej interesujący jeśli chodzi o Centrum Nauki 
Łukasiewicz bo jeśli organizuje się targi to praktycznie poziomy +1 i -1 nie są 
wynajmowane. Typowe powierzchnie targowe są jedynie na poziomie 0. 
Założenie, że +1 i -1 będą powierzchniami targowymi jest absolutnie błędne i 
należy to zmienić. Pomysł odnośnie Centrum Nauki Łukasiewicz polega na tym 
aby nie budować czegoś nowego lecz kiedy będzie ono wprowadzane to 
zaadoptować, powiększyć  lub zastosować nowsze rozwiązania np. odnośnie 
ogrzewania, klimatyzacji. Radny Cholewiński mówił o tym, że nagle się znalazły 
środki a on stwierdził, że zostały uwolnione i taka jest procedura.  

Pan Marszałek zwrócił się z prośbą o merytoryczne odniesienie się do debaty i 
wsparcie działań Zarządu, które podejmowane są w bardzo trudnych 
uwarunkowaniach.  

Skarbnik Województwa – pani Janina Jastrząb omówiła projekt niniejszej 
uchwały. Poinformowała, że dokument jest obszerny i zawiera wiele zmian. 
Obejmują one przeniesienie dochodów, wydatków własnych, dotacji celowej z 
budżetu państwa na zadania, których przenoszony jest zakres z 2013 roku na 
2014 i 2015. Dotyczy to zadań drogowych, melioracyjnych, ścieżek rowerowych, 
budowy Muzeum w Markowej i projektu realizowanego przez Podkarpackie 
Muzeum w Krośnie tj. dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój 
turystyki. W zmianach w budżecie następuje również zwiększenie dochodów i 
wydatków na kwotę 150 tysięcy złotych tj. na program stypendialny finansowany 
w całości przez UE i budżet państwa. Jeśli chodzi o dochody własne to następuje 
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ich zwiększenie o kwotę 8 milionów złotych z tytułu refundacji wydatków 
poniesionych z lat poprzednich na wykupy gruntów, dotyczy to budowy drogi 
obwodowej w Mielcu. Kolejne zmiany to wydatki, które nie powodują zmian w 
deficycie i dotyczą zadań melioracyjnych, drogowych i dotacji dla beneficjentów. 
Duża zmiana jeżeli chodzi o zmianę źródeł finansowania  dotyczy likwidacji barier 
rozwojowych – Most na Wiśle. Zwiększenie planu wydatków na wypłatę 
odszkodowań za nieruchomości w związku z budową wschodniej obwodnicy 
miasta Brzozowa wynosi 6 milionów złotych, zwiększenie składki na PROT – 80 
tysięcy złotych, zwiększenie środków na fundusz wsparcia policji – 80 tysięcy 
złotych, zwiększenie dotacji dla Szpitala nr 2 w Rzeszowie na dokończenie 
zadania – Modernizacja i doposażenie szpitala na potrzeby funkcjonowania 
Centrum Urazowego -  214 tysięcy 365  złotych. Na skutek tych zmian w 
budżecie następuje zmniejszenie deficytu o kwotę 17 milionów 733 tysiące 738 
złotych. Środki te są przenoszone na rok 2014 z przeniesieniem zakresu 
wykonywanych zadań na 2014 i 2015 rok. Jeśli chodzi o autopoprawki to 
obejmują one oprócz Centrum Kongresowo – Wystawienniczego zwiększenie 
dochodów i wydatków na kwotę 670 tysięcy 451 złotych tj. opłaty za wyłączenie 
gruntów rolnych po stronie dochodów i wydatki nimi finansowane tj. dotacje dla 
gmin na modernizację dróg dojazdowych, drobne przeniesienie w dziale – 
Kultura tj. 61 tysięcy złotych pomiędzy rozdziałami na konserwację zabytków w 
związku z uchwałą zmieniającą dotacje na konserwację zabytków i zwiększenie 
dotacji dla Filharmonii Podkarpackiej na uroczystości związane z otwarciem 
pomnika płk. Cieplińskiego, zmiana w Muzeum w Sanoku – przeniesienie 
pomiędzy już otrzymaną dotacją. Duża kwoty dotyczy przeniesienia związanego 
ze zmianą w WPF i dotyczy drogi Olbięcin – Zaklików na kwotę 10 milionów 195 
tysięcy 444 złoty i jest to przeniesienie z roku 2014 na 2013 z uwagi na to, że 
wykonawca zadeklarował iż jest w stanie przerobić większy zakres niż planował. 
Jeśli chodzi o autopoprawki związane z Centrum to przenosi się kwotę, która 
była pierwotnie planowana na budowę Centrum w 2013 roku tj.  17 milionów 972 
tysiące 24 złote w całości przenosi się na rok 2014 i 2015. Dodatkowo na skutek 
zmian montażu finansowego   na czterech zadaniach drogowych jeśli chodzi o 
rok 2013 następują zmiany w budżecie na kwotę 9 milionów 237 tysięcy 489 
złotych. Te zmiany roku 2013 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu refundacji 
wydatków z budżetu UE i budżetu państwa na kwotę 7 milionów 827 tysięcy 811 
złotych oraz zmniejszenie wydatków na kwotę 1 milion 409 tysięcy 678 złotych. 
Jeśli chodzi o refundację wydatków to dotyczy to drogi  Olbięcin – Zaklików na 
kwotę 786 tysięcy 863 złote i budowa drogo wojewódzkiej Zarzecze – Biłgoraj – 
refundacja w wysokości 1 milion 240 tysięcy 722 złote. Są to refundacje z 
budżetu UE. Jeśli chodzi o drogę Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska 
to refundacja wynosi 5 milionów 800 tysięcy 226 złotych i dotyczy środków z 
budżetu państwa. W zakresie budżetu 2014 następuje zmniejszenie wydatków w 
wysokości 1 milion 409 tysięcy 678 złotych i dotyczy uwolnienia środków na 
drogę nr 858 – 58 tysięcy 827 złotych, budowę drogi wojewódzkiej Naklik – 
Leżajsk – środki własne 544 tysiące 492 złote i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 
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858 – środki własne 806 tysięcy 359 złotych. Zwiększenie dochodów i 
zmniejszenie wydatków jeśli chodzi o rok 2013 daje kwotę 9 milionów 237 tysięcy 
489 złotych. Pozostałą kwotę jeśli chodzi o budowę Centrum jeśli chodzi o 2014 
rok tj. 2 miliony 599 tysięcy 44 złote również pochodzi z refundacji z budżetu UE 
w kwocie 681 tysięcy 622 złote i zmniejszenie wydatków na kwotę 1 milion 917 
tysięcy 422 złotych. Na pozostałą brakującą kwotę tj. 4 miliony 330 tysięcy 270 
złotych Zarząd proponuje zaciągnąć kredyt w 2015 roku z jednorocznym 
okresem karencji. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że we wszystkich wcześniejszych 
działaniach szuka się próby usprawiedliwienia tego co podejmuje się w tej chwili. 
Radny stwierdził, że tak samo by to przedstawił jak obecny Marszałek dlatego też 
szukanie dodatkowych uzasadnień czy zrzucanie odpowiedzialności jest 
niepotrzebne i on będzie głosował za zmianami bo są one słuszne i celowe i to 
co zostało przygotowane jest ze wszech miar wartościowe natomiast ma 
nadzieję odnośnie Centrum Nauki Łukasiewicz, że nie znajdzie się jakieś 
dodatkowe Centrum w planowanej bibliotece bo tam miało być ono usytuowane i 
nie wie czy projekt budowy Biblioteki Wojewódzkiej  jest już zaniechany. Radny 
prosił o sprawdzenie niniejszej kwestii bowiem jest taka koncepcja i jest ona w 
posiadaniu dyrektor biblioteki. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że ponieważ Marszałek Ortyl argumentował 
czas podjęcia decyzji tym, że dopiero 18 października otrzymał odpowiedź z 
Ministerstwa i on prosił o pismo, w którym Marszałek zwrócił się o możliwość 
finansowania i z wielkim zainteresowaniem je przeczyta. Radny przytoczył 
początek odpowiedzi pani Minister Wendel na pismo Marszałka mówiący -  w 
odpowiedzi na pismo  z dnia 15 października . 2 dni zajęło ministerstwu 
sporządzenie odpowiedzi przy czym jednocześnie zaznacza, że nie zna treści 
pisma z dnia 15 października ale może się domyślić, że dotyczy ono 
dodatkowych środków i ma nadzieję, że Marszałek mu je przekaże.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl potwierdził, że dostarczy radnemu pismo 
kierowane do Ministerstwa. Wyjaśnił, że kilkakrotnie zwracał się do Ministerstwa. 
Poinformował, że 15 października był telefon, że są środki i aby o nie 
wnioskować  i również 15 skierowano w tej sprawie pismo.  

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały wraz z 
autopoprawką.  

Za jej podjęciem głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXIX/772/13 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego + AUTOPOPRAWKI. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Mienia i 
Finansów oraz komisje: Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Gospodarki i Infrastruktury. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania nad 
projektem uchwały.  

Za jej podjęciem głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXIX/773/13 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/774/13 została podjęta przy 23 głosach za, 
bez głosów sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum 
Chorób Płuc w Rzeszowie. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/775/13 została podjęta przy 23 głosach za, 
bez głosów sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Jarocin. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/776/13 została podjęta jednogłośnie (23 
głosami) i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kańczuga. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/777/13 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami) i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji: Przemyśl, Ulanów, Laszki, Zaklików i Krzemienna, o 
równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/778/13 została podjęta jednogłośnie (24 
głosami) i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Głogów 
Małopolski oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Głogów Małopolski i 
Przewrotne. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/779/13 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami) i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/900/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą 
,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 
Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisję Gospodarki i Infrastruktury. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/780/13 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami) i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Hyżnieńsko - Gwoźnickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA. 

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

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że 12 projektów uchwał, które znajdują się w 
dzisiejszym porządku obrad wybiega naprzeciw rozwiązaniom, które nie 
wiadomo  jakie będą. Poinformowała, że reprezentowany przez nią klub będzie 
głosował przeciw przyjęciu projektów uchwał. Stwierdziła, że w tym momencie 
nie ma potrzeby ich podejmowania i uzasadniła to. W Województwie 
Podkarpackim temat ochrony przyrody, krajobrazu jest rozbudowany jak w 
żadnym innym województwie. Już raz miała miejsce sytuacja odnośnie NATURA 
2000, kiedy mówiono iż nie ograniczy ona działań samorządowców. Podejrzewa 
a ma informacje z Biura Analiz Sejmowych, że jest to po części wprowadzenie 
tylnymi drzwiami w stosunku do procedowanej obecnie ustawy o ochronie 
krajobrazu. Znaczna część województwa objęta jest NATURĄ 2000. Na terenie 
Podkarpacia są prawnie chronione obszary i są nimi Bieszczadzki i Magurski 
Park Narodowy i obejmuje on 7 gmin, 10 parków krajobrazowych na terenie 42 
gmin, 18 rezerwatów przyrody działających w 53 gminach. Dzisiejsze uchwały 
usztywnią możliwość działania samorządów jeszcze bardziej na obszarze 12 
obszarów chronionych i dotyczy to 86 gmin. Są to parki krajobrazowe oraz 
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obszary chronionego krajobrazu. Projekty uchwał powinny być dokładnie 
skonsultowane z samorządami. Owszem konsultacje miały miejsce ale odbyły się 
one w sposób typowo biurokratyczny. Nie było na ten temat konferencji a 
rozmowy jeśli miały miejsce to w niewielu przypadkach. Dlatego tez tylko 12 gmin 
odpowiedziało pozytywnie, 9 dało opinie negatywne a pozostałe nie odniosły się 
do tematu i zgodnie z prawem jest to traktowane jako przyzwolenie, chociaż jej 
klub z tym się nie zgadza. Uzasadnienia, które padają przy opiniach 
negatywnych to np. taka jak w Gminie Lubenia- „ze względu na wszystkie 
zakazy, które ograniczają prawo mieszkańców do dysponowania swoją 
własnością nasz projekt uchwały nie łagodzi tych zakazów”.  Próchnik daje 
negatywna opinię ze względu na zakaz zabudowy doliny rzeki Mleczka, zakaz 
zmiany rzeźby terenu i usuwania zadrzewień. Pruchnik chce wyłączenia z 
obszarów wszystkich innych terenów poza terenami chronionymi. Sprzeciwia się 
również Przemyśl bo zdaje sobie sprawę, że jeżeli  miasto poszerzy się o Kruhel 
Wielki to wejdzie on również do obszarów chronionych. Jest to pierwsze  
uzasadnienie, które upoważnia samorząd do pochylenia się nad projektami 
uchwał. Drugie uzasadnienie dotyczy następującej kwestii: 22 października w 
podkomisji sejmowej ruszyły prace nad prezydenckim projektem ustawy o 
ochronie krajobrazu, który ma uporządkować kwestię zabudowy przestrzeni, 
wprowadzić audyt krajobrazowy, który będzie przeprowadzał Sejmik i Marszałek i 
to budzi sprzeciw samorządowców i w ich imieniu tutaj występuje. Województwo 
będzie wtedy przesądzać a nie władze gminy co i gdzie budować. Będzie 
również określać maksymalną wysokość zabudowy, rodzaj używanych 
materiałów a nawet będzie mogło wskazywać architektonicznie jakie drzwi i okna 
mogą powstać. Gmina będzie jedynie opiniować ale nie wiążąco. Biuro Analiz 
Sejmowych potwierdza, że jest to ograniczenie uprawnień gmin. Dlatego też 
pojawia się pytanie czy należy dzisiaj zarzucać pętlę samorządom, która będzie 
się zacieśniać. Radna zwróciła uwagę, że należałoby się wstrzymać do momentu 
przyjęcia projektu tak aby mieć pełna wiedzę na temat jego treści   i wtedy 
odnieść się do uchwał. Zaproponowała odrzucenie wszystkich projektów uchwał, 
zorganizowanie konferencji i przedyskutowanie tej kwestii  dokładnie z 
samorządami. Stwierdziła, że są dwa skanseny: jeden w Kolbuszowej, drugi w 
Sanoku i nie można czynić trzeciego z województwa.  

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – pani Lidia Błądek poinformowała, że nie zna 
projektu ustawy, o którym mówiła radna Kowalska i postara się to uczynić poprze 
stronę Sejmu. Jeśli faktycznie tak jest to jest to niepokojące ponieważ w Unii 
Europejskiej na obszarach NATURA 200 wolno się budować i nie ma rygorów. 
Są ograniczenia bo nie wolno budować dróg, fabryk, zakładów, które by 
szkodziły.  Przyroda, ptaki nie żyją w środku lasu. Do tej pory na obszarach 
NATURA 2000 ludzie w Polsce mogli bez przeszkód budować domy i tak dalej 
powinno być. Jest to niepokojące jeśli powstałyby  enklawy i pustkowia- jeśli 
zmierza do tego projekt ustawy, o którym mówiła radna Kowalska. Radna 
stwierdziła, że jest wielką zwolenniczką ochrony przyrody i szanuje obszary 
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NATURA 2000 ale człowiek jest również częścią przyrody i w całej Europie na 
obszarach NATURA  2000 można się budować z pewnymi ograniczeniami. 
Radna stwierdziła, że nie wie czy  tworzenie obostrzeń jest czynione pod jakieś 
lobby, które mogłoby zarabiać na opiniach i ekspertyzach. Prosiła o przyjrzenie 
się dokładnie projektowi i nie uchwalanie go. Radna zwrócił się z pytaniem 
dlaczego nie wniesiono o zdjęcie z porządku obrad sesji projektów uchwał skoro 
zastrzeżenia budził sposób  konsultacji. Radna stwierdziła, że zaniepokoiła ją 
wypowiedź  radnej Anny Kowalskiej i jeśli posłowie mają takie pomysły to jest to 
niepokojące. Zwróciła się do posłów obecnych na sali obrad o przyjrzenie się tej 
sprawie.  

Członek Zarządu Województwa – pan Tadeusz Pióro wyjaśnił, że Zarząd i 
Sejmik zajmuje się tą kwestią się od 4 czerwca 2013 r. Pan Marszałek poprosił o 
dokładne przedstawienie tej kwestii przez dyrektora merytorycznego 
departamentu.  

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska – pan Andrzej Kulig 
poinformował, że nie projektu ustawy o ochronie krajobrazu a jedynie projekt 
pakietu ustaw, które zmierzają do zmiany zapisów dotyczących ochrony 
krajobrazu. Jest to realizacja dyrektywy o ochronie krajobrazu i samorząd musi to 
wprowadzić abstrahując od tego na ile są to poprawne rozwiązania. Od początku 
samorząd uczestniczy w pracach nad tym pakietem i m.in. chodzi o to aby 
zapewnić właściwą rolę Marszałka, Samorządu Województwa w tworzeniu i 
egzekwowaniu zapisów, które tam mają być. Ustawa faktycznie przewiduje audyt 
krajobrazowy i jest ono obowiązkowy, natomiast z niego nie wynika nic, jest to 
tylko zwartościowanie krajobrazów na terenie całego województwa natomiast 
mogą być określone zasady zagospodarowania terenów. Województwo, które 
nie określi zasad nie będzie miało z tego tytułu żadnych sankcji. Audyt tylko 
zwartościuje krajobraz i na tym sprawa się zakończy. Jeśli chodzi o projekty 
uchwał dotyczące parków i obszarów chronionego krajobrazu to należy 
podkreślić, że nie ma żadnego nowego obszaru chronionego krajobrazu i parku 
oraz zmiany granic. Zmiana granic dotyczy tylko ich dokładnego doprecyzowania 
ponieważ zgodnie z dyrektywą unijną i ustawą oraz rozporządzeniem jest 
obowiązek wektorowego określenia granic obszarów chronionego krajobrazu. 
Generalnie temu służą te uchwały. Obszary chronionego krajobrazu i parki miały 
zakazy a teraz  tylko w jednym przypadku wprowadza się zakaz zabudowy 100 
m od rzeki, natomiast we wszystkich innych obszarach zakaz jest łagodzony i tak 
np. Gmina Lubenia nie ma takiego zakazu i żadnych nowych zmian w tym 
zakresie. Jeśli chodzi o Park Strzyżowsko – Sędziszowski to jest wprowadzany 
zakaz zabudowy od rzeki Wisłok objęty w studium dla gmin w zakazach 
zabudowy i jest on również w planach i programie ochrony środowiska dla gmin. 
Są to tereny zalewowe i wyznaczone w planie zagospodarowania jako miejsca 
migracji i wędrówek zwierząt. Ograniczenie to więc zostanie wprowadzone jeśli 
nie tą drogą to inną. We wszystkich innych przypadkach tj. Roztoczański, 
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Sokołowsko – Wilczowolski,  Mielecko – Kolbuszowski, Sieniawski, Kuryłowski, 
Brzóźniański następuje złagodzenie zakazu zabudowy. Do tej pory zakaz 
zabudowy obejmował wszystkie cieki naturalne w 100 m natomiast teraz 
ograniczają obszarowo do niektórych rzek. Pan dyrektor poinformował, że nie 
przyjęcie projektu uchwały spowoduje, że zostanie ostrzejszy zakaz. Ponadto 
jeśli odwołano by się do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody to za rzekę 
należy uznać każdy ciek naturalny. W projektach uchwał definiowane są rzeki i w 
niektórych gminach w ogóle nie będzie ograniczeń a w niektórych ograniczenia 
zostaną zawężone do dużych rzek. Ponadto zakaz zabudowy 11m od rzek nie 
jest bezwzględny i dotyczy wyłącznie zabudowy na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy. Tam gdzie zabudowa jest dopuszczona w planie, w 
studium uwarunkowań bądź zostanie przyjęty nowy plan lub studium nie ma 
takiego ograniczenia.  

Radna Anna Kowalska zwróciła uwagę, że komisja zaopiniował projekty uchwał 
pozytywnie ale w wielu przypadkach jednym głosem. Pytała do kiedy projekty 
uchwał muszą zostać przyjęte aby nie zaszkodzić gminom i skoro nic nie 
zmieniamy to w jakim celu były kolejne konsultacje. Pytała również czy nie chodzi 
tutaj o to aby tylnymi drzwiami wprowadzić audyt, który będzie obciążeniem 
finansowym dla gmin. Prosiła aby poczekać z przyjęciem uchwał bo może uda 
się złagodzić przepisy odnośnie budowy nad rzekami. 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska – pan Andrzej Kulig wyjaśnił, 
że przyjęcie uchwał nie ma nic wspólnego z audytem. Audyt o ile zostanie 
wprowadzony to będzie to uczynione nową ustawą. Jeśli nie zostaną przyjęte 
uchwały to wszędzie gdzie istnieją zapisy, a jest ich około 80%, że wokół rzek nie 
można budować (i to obowiązuje w tej chwili), z chwilą przyjęcia ustawy w 
obecnym kształcie przez Sejm, każdy ciek naturalny zostanie zdefiniowany jako 
rzeka i już nigdy zapis ten nie zostanie zmieniony. Samorząd przyjmuje uchwałę 
ale musi ja wcześniej uzgodnić z RDOŚ i w 2010 r. udało się już ograniczyć 
pewne zakazy po długich konsultacjach z RDOŚ co do np. pozyskania 
surowców, kruszyw z terenu parków. RDOŚ stoi na straży  tego aby nie zmieniać 
zapisów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu. Sejmik mimo, że 
uchwała te kwestie, musi czynić to po uzgodnieniu z RDOŚ, który póki co bardzo 
rzadko zgadza się na ograniczenie jakiegoś zakazu.  

Radny Czesław Łączak wyraził opinię, że ustawodawstwo nie będzie gorsze niż 
obecne i adresatem w tej kwestii  nie jest Sejmik. Z drugiej strony to on dzisiaj 
przyjmuje uchwały i może je zmienić na kolejnej sesji. Jeśli okazałoby się, że jest 
jakiekolwiek zagrożenie z tytułu przyjętej uchwały to wszyscy przyjmują 
zobowiązanie iż zapisy te zostaną bezzwłocznie wyeliminowane i tutaj jest chyba 
zgoda i spójność. Póki co dyrektor w miarę możliwości próbuje ułatwiać. 
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Następnie Przewodniczący Sejmiku zarządził glosowanie nad projektem uchwały 
wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 8 radnych było przeciw, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/781/13 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 9 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/782/13 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu  + AUTOPOPRAWKA. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 8 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/783/13 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Sokołowsko – Wilczowolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  
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Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 10 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/784/13 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 9 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/785/13 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 9 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/786/13 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 7 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
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Uchwała NR XXXIX/787/13 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu + AUTOPOPRAWKA. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 9 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/788/13 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej + 
AUTOPOPRAWKA. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 8 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/789/13 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku 
Krajobrazowego + AUTOPOPRAWKA 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 9 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/790/13 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych + 
AUTOPOPRAWKA. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 9 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/791/13 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego 
+ AUTOPOPRAWKA. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 9 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/792/13 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
nieodpłatnego zbycia udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością.  

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej 
i Społecznej.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała NR XXXIX/793/13 została podjęta jednogłośnie (22 
głosami) i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.  

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej 
i Społecznej.  

Radny Jan Tarapata stwierdził, że przydałoby się przedstawienie przez spółkę 
informacji dotyczącej stanu finansowego spółki aby radni wiedzieli jaki majątek 
jest przejmowany. Podkreślił, że w którymś momencie taka informacja 
przydałaby się radnym.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że temat był omawiany na merytorycznych 
komisjach Sejmiku.  

Następnie Przewodniczący Sejmiku zarządził glosowanie nad projektem 
uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciw nie było. 1 radny  
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/794/13 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXIX/795/ stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/386/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia 
woli realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych (jednogłośnie) 

Uchwała NR XXXIX/796/ stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja nt. edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w instytucjach kultury 
podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego (lata 2012 i 2013). 

Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
zakresu analizy oświadczeń majątkowych Radnych Województwa 
Podkarpackiego złożonych w 2013 r. 

Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2013 r. 
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, 
Sekretarza Województwa Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, 
wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego oraz osób 
wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 

 

Informacji nt. stanu przygotowania regionalnego programu operacyjnego 
dla perspektywy finansowej 2014-2020 oraz kontraktu terytorialnego dla 
województwa podkarpackiego. 

Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      
od 9 września 2013 r. do 11 października 2013 r. 

Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 
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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVIII sesji w dniu 
23 września 2013r. 

Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Janusz Konieczny  złożył interpelację w sprawie budowy alternatywnego 
wysokoprzepustowego połączenia drogowego umożliwiającego wyprowadzenie 
nadmiernego ruchu tranzytowego z miasta Mielca oraz tworzącego łącznik do 
autostrady A-4 – łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 
infrastrukturą TEN-T. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.  

Radny Bronisław Tofil poinformował, że składa zapytanie. Przypomniał, że na 
sesji Sejmiku w dniu 30 stycznia 2012 roku złożył interpelacje dotyczącą podjęcia 
działań w zakresie remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 Nisko – 
Nowa Dęba w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów. Most w dalszym ciągu 
posiada nawierzchnie wykonaną z bardzo nierównej kostki brukowej z 
zagłębieniami, koleinami, co stanowi swego rodzaju próg zwalniający 
zmuszający uczestników ruchu do wyhamowania i bardzo powolnego przejazdu 
przez most. Tam taka sytuacja nie jest wymagana bowiem jest to w terenie 
zabudowanym ale nie ma tam niebezpiecznych sytuacji. Radny poinformował, że 
otrzymał odpowiedź na swoją interpelację i poinformowano go, że w zakresie 
działań remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej są zabezpieczone środki na 
opracowanie dokumentacji technicznych, na realizację inwestycji oraz na 
realizację pozostałych inwestycji na drogach wojewódzkich. Na dzień dzisiejszy 
nic się tam nie wydarzyło dlatego ma pytanie kiedy zacznie się coś w tym 
temacie robić. 

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że ponownie stawia pytanie, bo czynił to 
już na ostatniej sesji, dlaczego w informacjach przekazywanych Sejmikowi nie 
ma informacji na temat służbowych wyjazdów zagranicznych. Do maja zawsze te 
informacje były przedstawiane i pamięta, że radni mieli wiele pytań w tej kwestii. 
Od pewnego czasu takiej informacji nie ma,  prosił o nią na ostatniej sesji i miał 
nadzieję, że znajdzie się ona w porządku obrad dzisiejszej sesji natomiast w 
dalszym ciągu jej nie ma. Stąd też pytanie dlaczego tej informacji nie ma.  

Radny ponadto złożył interpelację dotyczącą połączenia kolejowego Zagórz – 
Komańcza. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.  
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Przewodniczący Sejmiku złożył deklarację odnośnie informacji na temat 
wyjazdów zagranicznych informując, że na najbliższej sesji Sejmiku będzie 
szczegółowa informacja na ten temat.  

Radny Czesław Łączak złożył dwa zapytania. Pytał jakie są przyczyny 
opóźnienia oddania do użytkowania przejazdu pod wiaduktem kolejowym w 
ciągu drogi 985 w Dębicy oraz kiedy droga 985 będzie w pełni oddana do 
użytkowania. 

Radny Jan Tarapata złożył zapytanie dotyczące listy priorytetowych zadań 
inwestycyjnych, które zostały przedstawione na wstępnej liście i dotyczy do drogi 
nr 984. 

Zapytanie niniejsze stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.  

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Tadeusz Majchrowicz przypomniał, że pierwsza część sesji poświęcona 
była osobom niepełnosprawnym i na zakończenie sesji również w tym temacie 
składa wniosek.  

Od ponad trzech lat Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Krośnie stara się o utworzenie  Zakładu Aktywności 
Zawodowej. W ostatnim czasie (w dniu 6 sierpnia) zostało ponownie skierowane 
pismo do pana Marszałka Tadeusza Pióro, w którym zwracają uwagę na to, że 
wystąpili do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o interpretację zapisu 
dotyczącego wykorzystywania środków z PFRON-u. W odpowiedzi w 
wyjaśnieniach jest, że „przepis ten stanowi  wytyczne dla PFRON i  nie ogranicza 
samorządów w decyzjach dotyczących zwiększenia wydatków na 
dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej z ogólnej puli środków 
przeznaczonych im przez PFRON na podstawie rozporządzenia” 

Radny stwierdził, że w związku z tym tego problemu nie powinno już być i wie, że 
środków ciągle jest mało i sam podkreślał w ilu punktach w budżecie państwa 
jest zmniejszenie środków na niepełnosprawnych ale naprawdę inicjatywa ta 
zasługuje na poparcie, są wszelkie warunki ku temu spełnione. Radny 
poinformował, że wnosi aby Zarząd jeszcze raz pochylił się nad niniejszym 
tematem i aby taki Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie mógł powstać. 
Poinformował również, że zachęca tych którzy nie zetknęli się z takim zakładem 
do takiego spotkania bo naprawdę uczy ono pokory i dystansu do otaczającej 
rzeczywistości. Radny kończąc swoje wystąpienie jeszcze raz zwrócił się z 
prośbą w tej kwestii w imieniu rodziców osób upośledzonych, dla których taki 
ZAZ to nie tylko praca lecz również rehabilitacja i nabywanie nowych 
umiejętności ułatwiających życie rodzicom i opiekunom dzieci. 



49 
 

49 
 

Radny Zygmunt Cholewiński złożył oświadczenie w sprawie certyfikacji 
środków unijnych bowiem pojawiły się w tej sprawie informacje medialne. 
Stwierdził, że im ciszej w tej sprawie w mediach, tym szybciej będzie wznowiona 
certyfikacja. Zwrócił się z apelem do Zarządu Województwa aby nie informował 
dziennikarzy w tej sprawie oraz do posłów i Europarlamentarzystów o nie 
lobbowanie ponieważ każdy lobbing KE szczególnie przez polityków jest 
traktowany w sposób odwrotny od zamierzonego. Członkowie KE mają być 
asertywni w stosunku do jakichkolwiek działań lobbingowy, w tym również w 
stosunku do Europosłów. Jeśli nikt w tej sprawie nie będzie interweniował a będą 
jedynie stosowne pisma z Urzędu Marszałkowskiego to szybciej będzie 
certyfikacja. Oświadczył, że Województwo może stracić nie 448 milionów a 1,5 
miliarda. Radny popi9nformował, że apelował już w tej sprawie do wcześniejszej 
opozycji i czyni to teraz aby nie „ciąć gałęzi,  na której się siedzi od strony pnia”.  

Radny Sławomir Miklicz złożył oświadczenie dotyczące planowanych decyzji 
personalnych bo tak można zinterpretować zapytania skierowane do Rad 
Społecznych jednostek służby zdrowia. Złożył oświadczenie, że w związku z 
zapytaniem, które zostało skierowane do Wojewódzkiej Przychodni w jego 
najgłębszym przekonaniu Zarząd Województwa zamierza odwołać jednego z 
najlepszych menadżerów wojewódzkich jednostek służby zdrowia. Dyrektor 
Wojewódzkiej Przychodni objął jednostkę, która przynosiła straty, była 
skonfliktowana i miała 11 milionów kontraktów. Dzisiaj jednostka przynosi zysk i 
na dzień 30 września br. wynosił on milion złotych, załoga jest zmotywowana do 
pracy bo otrzymała podwyżki, kontrakt dzisiaj wynosi 17,5 miliona. Drugie 
zapytanie zostało skierowane do Szpitala w Tarnobrzegu, który był w bardzo 
trudnej sytuacji, również skonfliktowany, który miał o wiele niższy kontrakt i nadal 
przynosi straty ale to co wydarzyło się w szpitalu przez ostatnie dwa lata budzi 
szacunek: kontrakt na onkologię, okulistykę, zmniejszenie strat i utrzymanie 
dobrego kierunku rozwoju szpitala, ogromne inwestycje. Radny stwierdził, że jeśli 
zmiany w szpitalach zostaną dokonane to będą to najgorsze decyzje kadrowe w 
zakresie służby zdrowia.  

Radny Władysław Stępień oświadczył, że jednym z sukcesów Szpitala pod 
nowym kierownictwem jest poukładanie stosunków społecznych. Poprzedni 
dyrektor miał zwyczaj, że poniżał i obrażał. Zostały zintegrowane wszystkie 
służby i pomimo niskich wynagrodzeń pracowników personelu medycznego 
pomocniczego w tym szpitalu udało się wszystko poukładać. Został wdrożony 
program oszczędnościowy, który zaczyna powoli przynosić efekty. Sejmik przez 
lata skierował wiele środków aby uatrakcyjnić ofertę. Radny zwrócił się do 
członka Zarządu nadzorującego jednostki służby zdrowia w województwie oraz 
całego Zarządu aby zaniechać odwołania dyrektora w tym bardzo delikatnym 
momencie bo nie przyniesie to żadnego sukcesu koalicji rządzącej lecz straty i 
wątpliwości społeczeństwa w Tarnobrzegu co do zapowiedzianej przez 
Marszałka Ortyla nowej jakości w sprawowaniu władzy. 
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Radny Zygmunt Cholewiński poinformował, że Zarząd prawdopodobnie nie 
chciał aby był on na posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego ponieważ pismo zostało podpisane w dniu 30 września 
br., do Kancelarii Sejmiku dotarło w dniu 3 października o godzinie 13.21 a w tym 
samym dniu na godzinę 9.00 było zwołane posiedzenie. On otrzymał pismo w tej 
sprawie w dniu 7 października br.  

Radny Zdzisław Nowakowski zwrócił się z wnioskiem aby na wyjazdowe 
posiedzenia komisji zapraszani byli radni z danej miejscowości nie będący 
członkami danej komisji.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że posiedzenia komisji organizują 
Przewodniczący Komisji i dlatego tez apeluje do nich aby tak czynić 

Radny Jan Tarapata poinformował, że w związku z tym iż zbliża się okres 
tworzenia nowego budżetu rzeczą ważną jest aby pieniądze, które będą 
zapisywane na drogi i rozwiązania drogowe – niektóre rzeczy powinny być 
potraktowane priorytetowo .Jeśli chodzi o Powiat Mielecki w niektórych miejscach 
występują wzmożone wypadki. Ostatnio w mediach głośno było o wypadku, w 
którym poszkodowanych było 14 osób i jest to jedno ze skrzyżowań gdzie należy 
podjąć jakąś interwencję aby było ono niebezpieczne. Drugie takie skrzyżowanie 
jest na drodze 985 pomiędzy Chorzelowem a Mielcem na wysokości lotniska w 
Mielcu. Tam miał miejsce któryś z kolei śmiertelny wypadek. Następne 
skrzyżowanie jest na wysokości stacji w Tuszowie Narodowym – 6 wypadków 
śmiertelnych. Radny prosił aby przy tworzeniu nowego budżetu Zarząd 
Województwa wspólnie z PZDW przewidział takie środki. Jest wiele takich 
miejsc, w których skrzyżowania powinny zostać rozwiązane w taki sposób aby 
były bezpieczne. 

Przewodniczący Sejmiku zachęcił radnych do uczestnictwa w odsłonięciu 
pomnika im. Ł. Cieplińskiego w Rzeszowie . Podziękował za udzielenie wsparcia 
przez Samorząd Województwa na budowę pomnika. Przewodniczący Sejmiku 
zachęcał radnych do uczestnictwa w uroczystości od początku tj. Mszy Świętej o 
godzinie 10.00 w Kościele OO. Bernardynów . Poinformował, że odsłonięcia 
pomnika dokonają przedstawiciele rodzin członków Zarządu Głównego WiN i 
Łukasza Cieplińskiego. Główny element pomnika będzie odsłaniał ksiądz Infułat 
Sondej z głównymi fundatorami. Następnie odbędzie się uroczystość w 
Filharmonii, podczas której zostaną wręczone pośmiertnie awanse na wyższe 
stopnie wojskowe członków Zarządu Głównego WiN. Następnie odbędzie się 
koncert. Wszystko wskazuje na to, że w dniu 17 listopada br. będzie finał 
budowy. Miasto wykonało już zagospodarowanie terenu, cokoły, rzeźbiarz 
kończy prace przy odlewach, które zostaną zamocowane w pierwszej dekadzie 
listopada.   

Przewodniczący Sejmiku poinformował ponadto, że najbliższa sesja Sejmiku 
odbędzie się prawdopodobnie w dniu 29 listopada br. w piątek. Pozwoli to na 
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przyjęcie budżetu w dniu 30 grudnia br. Prosił radnych o zaplanowanie sobie 
tych terminów.  

Przewodniczący Sejmiku złożył wszystkim solenizantom serdeczne życzenia 
imieninowe.  

 

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Sejmiku – pan     
Wojciech Buczak zamknął  obrady XXXIX  sesji Sejmiku. 

Sesja zakończyła się o godzinie  16.15 .  

   

    

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Wojciech Buczak 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

 


