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Protokół Nr XL/13 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

XL sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 29 listopada  
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 poinformowała, że na podst. art. 21 ust. 2 ustawy                    
o samorządzie województwa Zarząd Województwa zwrócił się o ujęcie w porządku 
obrad następujących projektów uchwał:  
 

– w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/723/13 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie stanowiska Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. ,,Ochrona                            
i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 
remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku                     
w Łańcucie (OR – KA II)”. 

– w sprawie przyjęcia stanowiska wobec postulatów zmiany w ustawie                       
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

– w sprawie stanowiska wobec przyjętych przez Sejm RP zmian w ustawie                
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

– zmieniającej Uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 14 grudnia 2010 r. ( z późn. zm.) w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 
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– w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2013 i zmian w WPF 
 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl stwierdził, że Zarząd przygotował dwie 
uchwały dotyczące jednego problemu mianowicie „janosikowego” ze względu, na to, 
że Sejm pracuje ciągle nad zmianą konstrukcji janosikowego i dotyczy to całego 
systemu: gmin, powiatów i województw. Niestety stało się tak, że szybka 
nowelizacja, na ostatnim posiedzeniu Sejmu doprowadzić może nasze województwo 
do straty 34 mln zł. w dochodach budżetu stąd też Zarząd stoi na stanowisku, że 
powinny być dwie odrębne uchwały w tej kwestii. 
 
Radny Bronisław Tofil stwierdził, że Klub Radnych SLD wykonał solidną pracę 
dokonując analizy projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2014. 
Zaznaczył że Zarząd opracował projekt budżetu na podstawie tzw. metryczki 
przekazanej Zarządowi przez Ministerstwo Finansów. Dziś Przewodniczący Sejmiku 
proponuje w porządku obrad debatę nad projektem budżetu na 2014 r. oraz 
wieloletnia prognozą finansową na lata 2014 i następne jednakże po decyzji Sejmu 
Rzeczpospolitej dotyczącej tzw. janosikowego nasze województwo zostaje ukarane 
zabraniem ok. 34 mln zł. z budżetu województwa. To nieodpowiedzialne                          
i krzywdzące nasze województwo działanie rządzącej koalicji PO, PSL powoduje, że 
przedstawiony projekt budżetu województwa na 2014 r., staje się projektem 
wirtualnym. Nie można prowadzić debaty nad czymś czego nie ma, jak debatować 
nad którymkolwiek działem, rozdziałem czy paragrafem skoro dziś nie wiemy z 
których działów, rozdziałów czy paragrafów te 34 mln zł. będą zabrane. Państwo 
Polskie w ten sposób zakpiło sobie z nas samorządowców, jak można w trakcie 
opracowywania i uchwalania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego, 
wycofywać się z własnych zobowiązań. Biorąc powyższe pod uwagę złożył wniosek 
formalny o zdjęcie z porządku obrad debaty nad projektem budżetu na 2014 r.                    
i debaty nad WPF oraz zwołanie w tym temacie sesji nadzwyczajnej dotyczącej 
budżetu. Zaznaczył, że jeżeli te wnioski formalne nie będą przez Sejmik przyjęte to 
Klub Radnych SLD w debacie nad projektem wirtualnym w dniu dzisiejszym 
uczestniczył nie będzie. 
 
Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak stwierdził, że się z wieloma 
stwierdzeniami radnego zgadza jednak oświadczenie to powinno mieć miejsce w 
punkcie „wnioski i oświadczenia radnych” natomiast wniosek formalny dotyczący 
zmiany porządku obrad winien być złożony na piśmie przed rozpoczęciem sesji. 
Sesja już trwa a w jej porządku przewidziana jest debata nad projektem budżetu na 
2014 r. i w tej chwili wycofać jej nie można. Dodał, że w trakcie tej debaty będzie 
czas na to, aby w tej kwestii się wypowiedzieć a na radnych spoczywa obowiązek 
związany z procedurą uchwalania budżetu i powinni do niej przystąpić pomimo 
przeszkód, które spotykają nas ze strony zewnętrznej. 
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W związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad sesji 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/723/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie 
stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. 
,,Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez 
prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w 
Łańcucie (OR – KA II)” głosowało 25 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu.  

Za wprowadzeniem projektu w sprawie przyjęcia stanowiska wobec postulatów 
zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego głosowało 26 
radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie stanowiska wobec przyjętych przez 
Sejm RP zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
głosowało 26 radnych, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. ( z późn. zm.) w sprawie 
powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowało 22 radnych, jedna osoba była 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2013 i zmian w WPF radni głosowali jednomyślnie 
23 głosami za.  

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XL sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji. 
3. Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. 
4. Debata nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec postulatów zmiany             

w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska wobec przyjętych przez Sejm RP 

zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego dotyczącego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 
finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 
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8. Podjecie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego popierającego wdrożenie Strategii dla Karpat.  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. ( z późn. zm.) w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/804/10 z dnia 25 
stycznia 2010 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
miasto Rzeszów”. 

11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu Ochrony 
Środowiska dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Programu 
Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
dotyczącego opracowania i szybkiego wdrożenia Krajowego Programu 
Ochrony Powietrza. 

13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik 

Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej 
przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w 
Tarnobrzegu.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do 
uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji 
Kolbuszowa i Widełka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kolbuszowa. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nisko oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Nisko. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2013 r. + AUTOPOPRAWKA 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego +AUTOPOPRAWKA 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/723/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie 
stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. 
,,Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej 
poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – 
Zamku w Łańcucie (OR – KA II)”. 
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24. Informacja nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013                    
w województwie podkarpackim. 

25. Promocja Podkarpacia poprzez kulturę w kraju i za granicą realizowana 
poprzez instytucje kultury podległe samorządowi Województwa 
Podkarpackiego (lata 2012 i 2013). 

26. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 
27. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze 

środków ochrony gruntów rolnych w 2013 r. 
28. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – stan na dzień 30 
września 2013 r. 

29. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      
od 14 października 2013 r. do 8 listopada 2013 r. 

30. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXIX sesji w dniu 28 
października 2013 r. 

31. Interpelacje i zapytania radnych. 
32. Wnioski i oświadczenia radnych. 
33. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołu XXXIX sesji. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że protokół XXXIX sesji Sejmiku został 
radnym przekazany, nie wpłynęły żadne uwagi w związku z czym zarządził 
głosowanie za jego przyjęciem. Protokół został przyjęty 25 głosami za, nikt nie był 
przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak poinformował, że projekt budżetu wraz 
z projektem wieloletniej prognozy finansowej został radnym dostarczony i zgodnie z 
procedurą, dzisiaj zarówno Przewodniczący komisji jak i klubów radnych oraz radni 
mają możliwość zabierania głosu i składania wniosków. Na wstępie poprosił 
Marszałka Województwa o zaprezentowanie projektu budżetu na rok 2014. 

W związku ze złożoną wcześniej deklaracją Radni Klubu SLD opuścili salę obrad. 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl zaznaczył, że pomimo niepokojących 
wiadomości, które do nas dochodzą Sejmik musi procedować nad budżetem                     
i dotrzymać obowiązujących procedur dlatego też wniosek złożony przez Radnego 
Tofila jest zły ponieważ złamałby terminy ustawowe i regulaminowe. Dodał, że 
pomimo dużego zagrożenie jakie dostrzega nie ogłaszałby dzisiaj wielkiego smutku 
dlatego, że pomimo wszystko jest przeświadczony, że ta zła, błędna                                  
i szkodliwa regulacja nie dojdzie do skutku.  
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Zarząd Województwa  Podkarpackiego  przedłożył  Sejmikowi  Województwa                      
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżet Województwa 
Podkarpackiego na 2014 r. w ustawowym terminie tj. 15 listopada 2013 r. 
Prezentując założenia i kwoty wynikające z dokumentu  którym Państwo Radni 
dysponują  należy zaznaczyć, że został on przygotowany w oparciu o obowiązujący 
stan prawny. 

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne 
państwa, kierunki rozwoju województwa, decyzje Ministra Finansów oraz Ministra 
Rozwoju Regionalnego, ustalony przez Sejmik Województwa wykaz przedsięwzięć 
wieloletnich, przyjęte przez Zarząd założenia do projektu budżetu na 2014 r.  oraz 
materiały planistyczne przedłożone przez jednostki organizacyjne. 

Przy planowaniu kwot dochodów i wydatków  Zarząd  kierował się następującymi 
zasadami:  
- przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania, 
- realizowanie zasady oszczędności poprzez pozyskiwanie najlepszych efektów                

z danych nakładów,  
- zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła 

finansowania  
-oraz utrzymanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie. 
 
Rok 2014 jest rokiem specyficznym, gdyż kończy się finansowanie 
przedsięwzięć w ramach obecnej perspektywy finansowej UE i jednocześnie 
pojawia się  możliwość rozliczania wydatków w ramach nowej perspektywy 
finansowej 2014-2020.  Zarząd opracowując projekt budżetu na 2014  dążył do  
przygotowania Województwa Podkarpackiego do tej  nowej perspektywy UE. 

Po szczegółowej analizie złożonych potrzeb i możliwości ich sfinansowania 
Zarząd opracował projekt budżetu Województwa na 2014 r., ustalając: 

- Plan dochodów w wysokości 1 mld 407 mln zł,  z tego dochody bieżące na 
poziomie 730 mln zł, co stanowi 52 % dochodów ogółem,  natomiast dochody 
majątkowe w kwocie  677 mln zł, co stanowi 48 % dochodów ogółem.   

  Szczegółowy plan dochodów  wg klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia 
przedstawia Tabela Nr 1 do projektu budżetu 

Na 
wielkość strony dochodowej budżetu województwa mają wpływ głównie takie 
pozycje jak:  subwencje,  udziały w  podatkach   dochodowych  (PIT i CIT),   dotacje  
celowe, a także środki z budżetu UE.   

- Wysokość wydatków budżetu Województwa  określona możliwościami strony 
dochodowej ustalona została  na poziomie 1 mld 444 mln zł, z tego wydatki 
bieżące 579 mln  zł,  co stanowi 40% wydatków ogółem, natomiast wydatki  
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majątkowe 865 mln zł co stanowi 60 % wydatków zaplanowanych w budżecie. 
Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej , grup wydatków zawiera 
Tabela Nr 2 do projektu budżetu 

- Deficyt budżetu na koniec 2014 ustalono na poziomie 37 mln zł. 
  Deficyt w całości planuje się pokryć z wolnych środków pozostałych z rozliczenia 

roku 2012.  W przyszłorocznym budżecie nie planuje się zaciągnięcia kredytu. 
 
Budżet 2014 zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej jest nieco niższy,               
w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynika to głównie z tego, że  kończy się 
realizacja przedsięwzięć  z obecnej perspektywy finansowej,  a nie ma jeszcze  
możliwości planowania  środków z UE z nowej 2014-2020 rozpoczynającej się w 
2014 r.   

Pomimo wyższych  niż w roku poprzednim dochodów bieżących o 66  mln zł,  Zarząd 
Województwa opracowując budżet na 2014 r. nie zwiększał  wydatków  bieżących.  

Nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami 
bieżącymi wynosi 151 mln. zł i jest wyższa od prognozowanej w WPF o 19,6 mln zł. 
Zarząd dążył do utrzymania nadwyżki operacyjnej na jak najwyższym poziomie, aby 
tym samym zwiększyć potencjał  inwestycyjny Województwa zarówno w roku 2014, 
jak też w latach przyszłych, gdyż konstrukcja wchodzących w życie  od 2014 r. 
wskaźników zadłużenia premiuje samorządy posiadające w budżetach wysoką 
nadwyżkę operacyjną. 

Opracowując projekt budżetu Zarząd brał  pod uwagę możliwości sfinansowania 
zgłoszonych potrzeb  w ramach prognozowanych dochodów budżetu, tak aby 
zabezpieczyć możliwie najlepiej realizację wszystkich zadań nałożonych na 
samorząd województwa. Aby przygotować się jak najlepiej na możliwości jakie niesie 
ze sobą nowa perspektywa Unii Europejskiej 2014-2020 utworzono w projekcie 
budżetu rezerwę celową na uzupełnienie wkładu własnego do przyszłych projektów 
inwestycyjnych w kwocie 11,3 mln zł. Po ustaleniach dotyczących kluczowych 
dokumentów tj. Umowa Partnerstwa, programy operacyjne oraz podpisaniu 
Kontraktu Terytorialnego i Regionalnego Programu Operacyjnego, rezerwa pozwoli 
na rozpoczęcie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych już w 2014 r.   

Plan wydatków  zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące, związane z realizacją 
zadań samorządu województwa tj. utrzymaniem jednostek budżetowych, zadania 
remontowe, dotacje dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na 
zadania z zakresu sportu, kultury, opieki społecznej, rolnictwa,  realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu UE,  

Wydatki majątkowe obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich 
przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF  na ogólną 
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kwotę 785,1 mln zł, jak również realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie 
objętych wieloletnim planowaniem na kwotę 79,4 mln zł. W ramach tej kwoty 
zaplanowane zostały rezerwy celowe  z przeznaczeniem na: 

– uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych                    
w   ramach nowej perspektywy – 11,3 mln zł.  

– dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych 800 tys. zł, 
– zakup i objęcie akcji spółek prawa handlowego w celu uzupełnienia wkładu 

własnego do przyszłych zadań inwestycyjnych  - 10 mln zł  
 

Deficyt budżetu na 2014 r. planowany  w kwocie 37 mln zł  w porównaniu do uchwały 
budżetowej  2013 r.  jest niższy o 23  mln zł.  

Bardzo wyraźnie ograniczony będzie przyrost zadłużenia -  gdyż w 2013  nie został 
zaciągnięty kredyt  w kwocie 41 mln zł zakładany w uchwale budżetowej. Natomiast 
w 2014 r. nie planuje się zaciągnięcia kredytu . 

W tym miejscu  należy zwrócić uwagę na utrzymanie wszystkich wymogów  
wynikających ustawy o finansach publicznych: 
- w dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące,  
- nadwyżka operacyjna  zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego 

obsługę; 
- wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są 

znacząco poniżej ustawowych 15 i 60% i wynoszą odpowiednio   2,4  oraz  22%; 
- wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na 

bezpiecznym poziomie. W  roku 2016 w którym występuje największe zbliżenie się 
wskaźnika  spłat do wartości max dopuszczalnej wynosi 10,6 %  przy limicie 
indywidualnie obliczanym   12,5 %. 

 
Wraz z projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2014 r. 
został przedstawiony Państwu Radnym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2014-2025  zawierający  planowane wielkości w zakresie roku 2014  oraz 
prognozowane wielkości budżetów w latach przyszłych wraz ze wskaźnikiem spłaty 
zobowiązań  jak również  wykaz 65  przedsięwzięć  wieloletnich. Największa liczba 
przedsięwzięć przypada na okres 2014 -2015,  i wiąże się z to z obecną perspektywą 
finansową. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera: 
- projekty własne, 
- wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje  kultury, 
 - limity wydatków, limity zobowiązań. 
 
Suma limitów wydatków na lata objęte prognozą 2014-2025 wynosi 1 mld 615,4 mln 
zł, z tego na rok 2014 przypada 985,6 mln zł.  
Wydatki w latach objętych WPF finansowane będą z następujących źródeł: 
- środki z budżetu UE                                   - 791,9 mln zl 
- dotacje celowe z budżetu państwa            -  433   mln zł 
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- środki własne budżetu Województwa        - 360,8 mln zł 
- inne – ( Fundusz Kolejowy, wpłaty j.s.t )      -  29,7 mln zł. 

 

Podsumowując Marszałek stwierdził, że przedstawiony Państwu Radnym projekt 
budżetu na 2014 r. jest dokumentem, który będzie realizował Strategię Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego, zakłada kontynuację i zakończenie rozpoczętych 
inwestycji oraz przygotowuje Województwo do nowej perspektywy finansowej UE. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS Czesław Łączak stwierdził, że obniżenie 
subwencji o 34 mln zł będzie skutkować negatywnie co jest oczywiste. Zaznaczył, że 
w ustawie przyjętej przez Sejm jest zapowiedź, że pieniądze te będą oddane w 2015 
i 2016 r. jednak jesteśmy postawieni w dwuznacznej sytuacji ponieważ trudno 
uwierzyć w to, że PO cos odda. Pomimo niepewnej sytuacji jeżeli chodzi o 
subwencję, trzeba odnieść się do generalnych założeń budżetu i struktury 
zaprezentowanej przez Zarząd. Stwierdził, że nawet jeśli trzeba byłoby oddać 34 mln 
zł. to budżet ten ma takie możliwości aby służyć województwu i być dobrą podstawa 
do realizacji celów województwa i przygotować samorząd do aplikacji o środki unijne. 
Jest zabezpieczeniem dla wydatków na służbę zdrowia i rozwiewa obawy jakoby 
miał być problem w służbie zdrowia. Zaznaczył, że jego klub chce zwrócić uwagę na 
celowość pewnych wydatków chociażby zwiększenie wydatków na administracje 
publiczną – wyraził nadzieję, że Zarząd to jeszcze przeanalizuje i zaniedbania 
poprzedniego Zarządu rozwiąże w taki sposób, aby być w zgodzie z zasadą 
wynagradzania osób, które są potrzebne w UM i jednostkach podległych i które są 
najlepsze. Stwierdził, że jeżeli Prezydent i Senat staną na wysokości zadania                    
i odrzucą ustawę przyjętą przez Sejm to będziemy mogli z optymizmem patrzeć na 
realizację zadań województwa w roku 2014. 

Przewodniczący Klubu Radnych PO Sławomir Miklicz zaznaczył na wstępie, że 
jest zawiedziony wystąpieniem Przewodniczącego Klubu PiS ponieważ nie 
powiedział nic na temat budżetu, dodał również że wynagrodzeń w jednostkach 
podległych nie powinniśmy ustalać bo to jest kwestia tych jednostek i ich dyrektorów. 
Kompetencją Marszałka jest natomiast ustalanie wynagrodzeń w UM. Przechodząc 
do analizy budżetu stwierdził, że w pierwszym momencie po otrzymaniu budżetu 
pomyślał, że jest to żart i za chwilę dostanie budżet prawdziwy, dobrze 
przygotowany. Dodał, że dzisiaj po wystąpieniu Marszałka był przekonany, że 
analizowali inne budżety ponieważ to co mówił Pan Marszałek, w kilku punktach, nie 
zgadza się ze stanem faktycznym. Kwestią janosikowego i tą decyzją Sejmu nie 
można tuszować złego budżetu, budżetu bezradności. Zaznaczył, że jest to 
oczywiście zła decyzja i Klub PO jej nie akceptuje bo jest to o 34 mln zł. mniej dla 
Województwa Podkarpackiego – wyraził nadzieję, że być może w dalszym procesie 
legislacyjnym uda się tę złą decyzję zmienić. Odniósł się do tematu, szczególnie mu 
bliskiego tzn. służby zdrowia i przytoczył wypowiedź Marszałka, że planowane 
nakłady na służbę zdrowia są wyższe niż w roku bieżącym, stwierdził, że jest to 
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nieprawda ponieważ w budżecie na ten rok mieliśmy kwotę bliską 65 mln zł. niestety 
koalicja rządząca swoją decyzją z października zabrała służbie zdrowia 14 mln zł. 
natomiast na 2014 r. jest zaplanowane 35 mln zł. jest to mniej więcej kwota taka, 
jaka była przekazywana na służbę zdrowia do momentu zmiany władzy                             
w województwie. Zaznaczył, że oni tę kwotę zwiększyli dwukrotnie i co roku ponad 
60 mln zł. przekazywane było w budżecie na służbę zdrowia. Kwota rezerwy to 10 
mln zł. i kwota ta nie wystarczy na pokrycie strat w tym roku. Zwrócił się do 
Marszałka twierdząc, że już w tym momencie powinien on być w stanie 
wyestymować stratę jaką przyniosą jednostki wojewódzkie w roku 2013. Dodał, że 
idzie o każdy zakład, że nie będzie starty mniejszej niż 15 mln zł. w związku z czym 
rezerwa zabezpieczona na ten cel jest za mała i pieniędzy na ten cel trzeba będzie     
w ciągu roku szukać. Nie można nie odnieść się do krytycznych głosów chociażby w 
kwestii bloku operacyjnego w Krośnie, przypomniał, że Ci co najbardziej krytykują tę 
decyzję podejmowali i oni zdecydowali, że tę inwestycje będą finansować z budżetu 
województwa. Nie kto inny tylko te osoby podejmowały decyzję o emisji obligacji na 
kwotę 100 mln zł. celem pokrycia środków własnych na inwestycje finansowane ze 
środków unijnych, co oczywiście ma wpływ na zadłużenie województwa do 2025 r. 
Przypomniał, że tę decyzje popierał, bo jeśli już trzeba zadłużać województwo, to 
emisja obligacji jest jedną z najlepszych form długoletniego zadłużenia. Jeżeli dzisiaj 
ktoś mówi o dużym zadłużeniu województwa. To trzeba sobie przypomnieć skąd to 
zadłużenie się wzięło. Jeżeli ten Zarząd, po pół roku, jako sukces przedstawia 
reorganizację Urzędu Marszałkowskiego to on boi się o kolejne sukcesy. Dodał, że 
reorganizacja UM tzn. zmniejszona liczba departamentów argumentowana była tym, 
że było ich 23 i nie wiadomo było do kogo się z czym zwracać. W województwie 
śląskim jest 28 departamentów, w warmińsko – mazurskim 28, 31 w zachodnio – 
pomorskim. Mieściliśmy się w średniej krajowej ale należy pamiętać, że nie ilość 
departamentów jest tutaj ważna, najważniejsza jest efektywność ich pracy. Kolejnym 
argumentem było to, żeby wprowadzić oszczędności, zmiany te miały dać 1 mln zł. 
oszczędności natomiast widzimy, że kwota na same wynagrodzenia w UM wzrasta 
ponad 4 mln zł. Marszałek wspominał o tym, że nie było podwyżek systemowych 
natomiast on może mówić za swoje departamenty bo uważał, że pracę należy 
traktować zadaniowo i faktycznie nie wszyscy otrzymywali podwyżki, ale one były. 
Być może systemowa podwyżka jest potrzeba ale nie można pod przykrywką zmian 
dyrektorów uzasadniać innych zmian bo dzisiaj argumenty o zmniejszaniu liczby 
departamentów i oszczędnościach z tego wynikających okazały się po prostu 
kłamstwem, mamy większe środki na wynagrodzenia i większe koszty 
funkcjonowania UM. Projekt budżetu należałoby zatytułować budżetem bezradności 
2014 bo w wielu ważnych dziedzinach mamy zmniejszenie nakładów finansowych. 
Zmniejszamy nakłady na kulturę w tym nakłady na Muzeum Historyczne w Sanoku, 
które wspieraliśmy przez siedem lat a ten Zarząd nie zauważył potrzeby wsparcia tej 
jednostki, która jest wizytówką Podkarpacia, którą chwalimy się w Brukseli, w Japonii 
i Austrii przy udziale UM. Ponadto zaznaczył, że w naszym województwie bardzo 
ważny jest rozwój infrastruktury kolejowej, na którą nie do końca mamy pełny wpływ 
bo spółki zarządzające mają swoje strategie a my jesteśmy odpowiedzialni za 
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organizację przewozów regionalnych, drogi wojewódzkie są niezwykle ważne                    
a nakłady na nie zmniejszają się o 12 % w stosunku do roku ubiegłego. Stwierdził, że 
jego osobista refleksja jest taka, że niestety w tym budżecie nie ma żadnych nowych 
inwestycji i zaplanowanych działań a niektóre są wręcz likwidowane. Zaznaczył, że 
wnioskowali o „Bezpieczne boiska Podkarpacia” – program, który był bardzo 
pozytywnie oceniany przez samorządowców. Faktem jest, że nie był on umieszczony 
w budżecie 2013 r. ale głosy samorządowców powodowały to, że planowane było w 
przyszłości, iż ten program znajdzie swoje odzwierciedlenie w budżecie, nie znalazł, 
pomimo tego, że był to bardzo dobry projekt wprowadzony przez poprzedni Zarząd. 
Jednym z sukcesów, którymi zarząd się chwali przez ostatnie pół roku to m.in. 
Horyniec a przypomnieć należy, że ten sukces ograniczył się do roli listonosza bo 
trzeba było zawieźć wniosek, który był przygotowany. Z Ministerstwem Skarbu 
rozmowy o Horyńcu i Rymanowie toczyły się dwa lata i trzeba było to tylko 
sfinalizować i chwała temu Zarządowi za to, że wniosek ten zawiózł i realizuje szereg 
inwestycji, które rozpoczęliśmy. Jest ciągłość władzy i rozpoczęte inwestycje należy 
realizować ale oczekiwaliśmy, że ten Zarząd pokarze też coś autorskiego                          
a pomysłów niestety nie ma i pewnie już ich nie będzie do końca kadencji. Jednym             
z elementów ważnych dla województwa i dla budżetu jest wstrzymana certyfikacja, 
która wskazywana jest jako element niepowodzenia poprzedniego Zarządu i pewnie 
po części należy się z tym zgodzić bo pewne okoliczności miały niewątpliwie na to 
wpływ jednak Klub PO wnioskuje o to, aby radnym udostępnić raport z audytu w UM 
na temat wydawania środków unijnych. Stwierdził, że chcą się z tym raportem 
zapoznać i dowiedzieć się o faktycznych przyczynach wstrzymania certyfikacji oraz 
dowiedzieć się czy Marszałek mówi prawdę o tych powodach. Wyraził nadzieję, że 
radni ten raport otrzymają pomimo tego, że Marszałek obiecał ostatnio że dostarczy 
mu pismo, które wystosował do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie 
uruchomienia dodatkowych środków na Centrum Kongresowo – Wystawiennicze                
a jednak nic takiego nie otrzymał. Dodał, że wie dlaczego tak się stało mianowicie 
Zarząd mówi o tym, że pozyskał środki a środki, które zostały pozyskane na Centrum 
były tak naprawdę w Ministerstwie, należało po nie jedynie sięgnąć. Marszałek mówił 
o tym, że Ministerstwo wstrzymywało decyzję a szanowni radni już pewnie wiedzą             
o tym, że w momencie kiedy Marszałek zwrócił się o te środki to w ciągu trzech dni 
otrzymał informację, że te środki są. Stwierdził, że przedstawiony projekt jest 
budżetem kontynuacji i bezradności bo zmniejsza się środki na kluczowe działy                
w województwie, w tym na służbę zdrowia. Dzisiaj wraca stare, nakłady zmniejszają 
się o połowę i żadne magiczne zaklęcia tutaj nie pomogą bo takie są fakty. Na 
potwierdzenie tych faktów przedstawił odpowiedź Marszałka na interpelację gdzie 
wyraźnie jest zaznaczone, że nakłady planowane na służbę zdrowia na dzień 28 
maja to 67 mln 284 tyś zł. dzisiaj mówimy o 34 mln zł. tak więc mówienie o tym, że 
jest lepiej jest po prostu mijaniem się z faktami. Poinformował, że na dzień dzisiejszy 
jego klub nie może poprzeć takiego budżetu, który szkodzi temu województwu, który 
nie ma w sobie żadnych znamion prorozwojowości a wręcz przeciwnie, niektóre 
zadania prorozwojowe, ważne dla tego województwa hamuje. Dodał, że jest miesiąc 
czasu na to, żeby popracować nad tym budżetem, składać wnioski i starać się go 
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poprawić na tyle, na ile można. Stwierdził, że od głosów koalicji rządzącej będzie 
zależało to, czy wnioski te zyskają akceptację ale na Dzień dzisiejszy jest to 
najgorszy budżet w tej kadencji.  

Przewodniczący Klubu PSL Mariusz Kawa stwierdził, iż jego klub byłby gotowy ten 
budżet poprzeć bo rzeczywiście to, o czym mówił Marszałek na początku swojego 
wystąpienia, ujmuje wiele atrybutów związanych z obecną sytuacja gospodarczą               
i w kraju i zewnętrzną ale po wnikliwej analizie przedstawionego budżetu doszedł do 
wniosku, że ktoś Zarządowi ten budżet podrzucił. Zapytał jak przyjąć za racjonalne 
stanowisko, że koalicja rządząca zapisuje w tym budżecie rzeczy zupełnie nie 
prospołeczne. Stwierdził, że nie znalazł dziedziny związanej z opieką nad najbardziej 
potrzebującymi i krzywdzącymi, która nie byłaby ograniczona finansowo. Zaznaczył, 
że rozumie, iż w dziedzinach prorozwojowych te uwarunkowania nas wiążą 
natomiast to, że o 50% obniżone są wydatki na służbę zdrowia, o 30% na pomoc 
społeczną, o 27% na dokształcanie nauczycieli i całą sferę oświatową, że spadają 
wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe, że kwestie związane z rozwojem kadr na 
rynku pracy też są tak potraktowane, że wykonywanie zadań w obszarze klęsk 
żywiołowych tez jest mniejsze to gdzie jest logika. Jest to budżet troszkę myślący              
o tym, co w nowej perspektywie ale równocześnie ekstremalnie liberalny jeśli chodzi 
o kwestie związane z osłoną osób najuboższych. Zaznaczył, że jego klub na takie 
rozwiązanie zgodzić się nie może tym bardziej, że w wielu działach nakłady spadają 
a rosną wynagrodzenia. Zapytał jak to się ma do wynagrodzeń w służbie zdrowia,              
w szczególności personelu niższego. Dzisiaj projektowanie podnoszenia wydatków 
na PFRON w administracji publicznej również jest faktem niezrozumiałym bo można 
zatrudnić określony procent osób niepełnosprawnych i tych wydatków nie ponosić             
a mieć oszczędności. Dodał, że zapewne we wnioskach zgłoszone zostaną dwa 
programy na których klubowi bardzo zależy tzn. Program „Bezpieczne boiska 
Podkarpacia” i program dotyczący ochotniczych straży pożarnych, które zostawiliśmy 
samym sobie a w wielu środowiskach strażnice strażackie pełnią funkcje 
prospołeczne.  

Marszałek Województwa Władysław Ortyl stwierdził, że oczekujemy dzisiaj 
poważnej debaty a nie debaty, którą można sprowadzić do kiepskich żartów bo takie 
się tutaj zdarzyły. Padają konkretne uwagi nad którymi należy się pochylić i wziąć je 
pod rozwagę. Zaznaczył, że widzi otwarcie w Klubie PSl –u i to nie jest poziom 
kiepskich żartów tylko podejście dzięki, któremu na pewne rzeczy zostanie zwrócona 
uwaga. Marszałek stwierdził, że nie boi się tego, że rezerwa na pokrycie strat                   
w szpitalach zaplanowana jest na 10 mln zł. bo zostało to dokładnie 
przeanalizowane, wyestymowania nie prowadzili bo jest to sformułowanie 
nieodpowiednie i dotyczy innej sfery działań i innych produktów a nie szpitali jako 
takich. Dodał, że pewne rzeczy jeszcze się dzieją i amortyzacja może stać się faktem 
albo nie i to też trzeba brać pod uwagę. Również nie pozwoli aby mówić, że 
zmniejszono nakłady na służbę zdrowia o 50% bo poprzedni Zarząd źle przewidział 
rezerwę mającą służyć pokryciu strat o 600%. Środki na służbę zdrowia nie są tylko 
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w formie przekazania nakładów na pokrycie strat ale wzrasta pula na inwestycje. To, 
że dzisiaj się ktoś chwali złym oszacowaniem rezerwy na pokrycie strat to jest kiepski 
żart – zwrócił się do radnego Miklicza. Marszałek stwierdził, że półroczne 
podsumowanie było w porę i było potrzebne a przykład krytyki nadmiernej ilości sal 
operacyjnych w szpitalu krośnieńskim polegał na tym, że mówiliśmy, że należało taki 
racjonalny montaż finansowy ustanowić, żeby była możliwość finansowania z RPO. 
Radny Miklicz odpowiadał za ten segment, nie doprowadził do tego i teraz nie 
wiadomo na kogo narzeka, na opozycję z tamtego czasu czy na siebie, trudno to 
zrozumieć. Ponadto zaznaczył, że druga kwestia związana z krytyka tej inwestycji 
polega na tym, że jest to nadmiarowa inwestycja a czas kiedy to przerysowywało się 
szpitale i budowało podziemia i schrony minął a zaraz się okaże, że te sale trzeba 
będzie wynajmować prywatnemu podmiotowi i tym samym wprowadzimy sobie tam 
konkurencję bo innego rozwiązania na ten moment nie ma. W kwestii reorganizacji 
UM stwierdził, że w dniu 27 maja zatrudnionych było 920 osób a dzisiaj stan 
zatrudnienia to 889 osób i ma tu na uwadze redukcje stanowisk dyrektorskich                     
i kierowniczych. Powoływanie się tutaj na uśrednianie bez analizy jak duże jest 
województwo, jaki ma budżet i środki oraz obowiązki to nie oddaje rzeczywistości. 
To, że nakłady na drogi zmniejszają się o 12% to naprawdę jest trudna do 
znalezienia kwota, 15 mln zł. była w bieżącym roku na przygotowanie inwestycji 
jednoocznych, na wydatki majątkowe w obrębie dróg a teraz zaplanowane jest 18 
mln zł. a ponadto mamy 10 mln zł. rezerwy na wkład własny do projektów. Wiedza 
radnego Miklicza a ’propos Horyńca jest taka, że tylko zawieźliśmy pismo a sam na 
poprzedniej sesji głosował nad planem rozwoju tej spółki, który opracowany został 
przez ten Zarząd. Marszałek stwierdził również, że pierwsza odpowiedź Minister 
Wendel odnośnie Centrum Kongresowo – Wystawienniczego była taka, że 9 mln jest 
a kolejna taka, że jak pojawią się oszczędności to dostaniemy i trzy dni przed tym jak 
wystosowane zostało pismo, Pani Minister zadzwoniła i poinformowała, że środki są  
i można o nie aplikować. Marszałek poinformował, że raport z audytu otrzymają 
wszyscy radni po odzyskaniu certyfikacji, wówczas spotkamy się i wszystko 
wyjaśnimy. Dzisiaj nad tą certyfikacją powinno być jak najwięcej spokoju i jak 
najmniej debat a wszystko skończy się dobrze pomimo tego, że sprawa ta się 
przeciąga. Marszałek zwrócił się do radnego Kawy dziwiąc się, że nie dostrzega on 
prospołecznego aspektu tego budżetu. Poprosił aby radni zrozumieli, że jak chcemy 
kumulować pewne środki do przyszłej perspektywy finansowej to wydatki majątkowe 
też dzieją się w sferze społecznej i kulturalnej, z przyszłego RPO będzie można 
finansować służbę zdrowia, sprawy społeczne i kulturalne ale jak my dzisiaj nie 
skumulujemy i wydamy to w formie wydatków bieżących to nie będziemy mieli 
przygotowanego budżetu i za to moglibyśmy być krytykowani – dodał, że taka 
krytykę by przyjął. Stwierdził również że zmniejszone liczby , które dostrzegł radny 
Kawa to zmniejszenia na wydatkach bieżących a nadwyżka operacyjna jest 
dwukrotnie wyższa niż w budżecie poprzednim, robione jest to po to aby samorząd                  
i budżet województwa był przygotowany do absorpcji funduszy przyszłej perspektywy 
finansowej. Zachęcił wszystkich do rozmów ze swoimi kolegami politycznymi                         
w związku z zamiarem ograniczenia środków dla Podkarpacia o 34 mln zł. bo jest to 
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niewątpliwie decyzja polityczna. PSL w ostatniej chwili wrzucił autopoprawkę do 
ustawy i stanęliśmy w obliczu takiej a nie innej sytuacji. Marszałek dodał, że jak 
najbardziej będzie zatrudniał osoby niepełnosprawne, w tej chwili WIUP już te 
sprawę załatwił. Z polecenia Zarządu  także szpitale mają doprowadzić do takiej 
sytuacji aby nie płacić na PEFRON a zatrudniać osoby niepełnosprawne. Zaznaczył 
również, że bardzo cenione są ochotnicze straże pożarne i będą one wspierane                  
z RPO. W RPO zostaną także pokazane nowe inwestycje, pokazane zostanie 
przedsięwzięcie strategiczne, które zostanie przedstawione do kontraktu 
terytorialnego. Dodał, że potencjalne możliwości chce pokazać na bazie RPO a nie 
tego budżetu. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Stanisław Bartnik 
stwierdził, że komisja niemalże na każdym posiedzeniu analizuje sytuację budżetową 
jaka będzie miała miejsce w przyszłym roku. Zapoznała się również z sytuacją 
jednostek wojewódzkich, które realizują zadania w zakresie kultury, edukacji i kultury 
fizycznej. Z informacji otrzymanych z właściwych departamentów wynika, że 
działalność tych jednostek przebiega bardzo sprawnie i realizują one swoje zadania 
na wysokim poziomie. Zaznaczył, że komisja zwróciła uwagę na potrzeby tych 
jednostek w perspektywie nowego budżetu, 24 października komisja wystąpiła                  
z wnioskiem do Zarządu o zwiększenie dotacji na 2014 r. dla instytucji kultury                    
z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników. Zarząd po dokonaniu 
szczegółowego rozpoznania sytuacji finansowej instytucji kultury i wynagrodzeń 
pracowników odpowiedział, że stoi na stanowisku, że poziom wynagrodzeń jest niski 
przy jednoczesnym wysoki poziomie realizowanych zadań. Stwierdził, że jest już 
wyznaczony termin posiedzenia komisji, która zajmie się szczegółową analizą 
budżetu naszych jednostek po czym formułowane będą szczegółowe wnioski do 
Zarządu o korektę w budżecie. Dodał, że zwrócona będzie uwaga także na jednostki, 
których nie prowadzi Sejmik Wojewódzki mianowicie Muzeum Historyczne w Sanoku, 
które wspomagane jest od  lat ze względu na jego znaczenie. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że pewne rzeczy można ocenić dopiero                 
z perspektywy, tak jest tez z decyzjami poprzednich Zarządów, w których pracował 
były tam elementy bardzo dobre i te słabsze. Przyznał, że decyzja o budowie sal 
operacyjnych w Krośnie, w takiej ilości, zapadła w czasie gdy on był Marszałkiem                
i odpowiedzialność za to spoczywa na ówczesnym Klubie PiS. W kwestii obecnego 
projektu budżetu stwierdził, że jest on mało aktywny. Zasugerował Zarządowi aby 
zastanowił się czy jednak nie zwiększyć deficytu Inie sfinansować go jakimś 
kredytem po to aby sfinansować jakieś projekty, które będą wymagały finansowania 
w nowej perspektywie aby nie doszło do tego, że będzie przerwa w realizacji 
inwestycji bo sytuacja taka miała już miejsce. Stwierdził, że jest przeciwnikiem 
rozdawnictwa bo należy mieć na uwadze zadania własne i jak najmniej rozdawać 
pieniądze na różnego rodzaju projekty, które są ważne z punktu widzenia lokalnego 
ale nie są ważne z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Odniósł się również do 
uwag , które docierają bardzo często z różnych stron, że można było więcej 
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finansować ze środków unijnych i RPO otóż nie można było bo gdybyśmy realizowali 
więcej projektów wojewódzkich to mniej byłoby zakontraktowanych projektów 
gminnych czy powiatowych. Gdyby była wyższa kwota na szpital w Krośnie , gdzie 
górną granicą było 5 mln zł. to musiałby być to projekt indykatywny a gdyby taki był i 
liczył 20 mln zł. to mniej byłoby środków dla innych szpitali i te powiatowe nie miałyby 
takiej kwoty do dyspozycji. Podobnie było z drogami, gdzie jedną z nich 
sfinansowaliśmy całkowicie ze środków własnych bo mieliśmy określone środki i o 
tyle mniej sfinansowalibyśmy w drogach powiatowych i gminnych. Okazuje się 
dzisiaj, że był to dobry ruch bo w następnej perspektywie drogi gminne i powiatowe 
będą tylko wtedy finansowane, gdy będą komunikowały z drogami krajowymi.                   
Z perspektywy czasu łatwo jest oceniać jednak podejmować decyzje jako Zarząd nie 
jest łatwo, bo rządzenie to jest trudna sprawa dlatego tez życzył obecnemu 
Zarządowi aby ten budżet był dobrze przygotowany i służył dobru tego województwa. 

Radny Władysław Stępień stwierdził, że za chwilę rozpoczyna się kolejne 
przedłożenie unijne, Rząd Rzeczpospolitej na 2014 r. podwyższa deficyt do 
niebotycznych rozmiarów 50 mld zł. przy długu publicznym prawie 900 mld zł. 
Jednym z elementów tej taktyki jest to żebyśmy mieli pieniądze na początek unijnych 
środków, na wspólna realizację celów. Zapytał Marszałka czy proponując 
zmniejszenie deficytu o 37 mln zł. nie należałoby się zastanowić nad sfinansowaniem 
go abyśmy mieli pieniądze na start w nową perspektywę. Zapytał czy nie należy 
zacząć redukować deficytu w końcowej fazie następnej kadencji a w tej chwili być 
przygotowanym do realizacji określonych przedsięwzięć. Ponadto przyznał, że ma 
duszę związkowca i się bardzo ucieszył, że wreszcie będą podwyżki dla 
pracowników obsługujących Sejmik Województwa Podkarpackiego i chciałby aby 
zostało to zrealizowane bo jak ktoś lepiej zarabia to lepiej pracuje. W związku z tym 
chciałby poddać pod zastanowienie się Marszałkom Ortylowi i Pióro czy nie warto 
zastanowić się nad programem poprawy sytuacji płacowej pracowników naszych 
szpitali. Stwierdził, że wie, że decyzję podejmuje dyrektor a nie Sejmik Województwa 
jednak dyrektor stwierdzi, że otrzymał wytyczne że nie może tego zrobić dopóki nie 
zrównoważy kosztów i przychodów a to w naszej służbie zdrowia nastąpi ok. 2080 r. 
Każdy samorząd musi się z tym zmierzyć i dług, który jest trzeba będzie sfinansować 
ale jeśli jest dług 29 mln zł. to czemu nie może być 31 mln zł. skoro i tak musimy go 
sfinansować.  

Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że gdyby radny Miklicz spojrzał na 
przewidywalne plany na rok 2013, który on przewidywał i na plan na 2014 to 
zarzucanie kłamstwa obecnemu Zarządowi jest zupełnym nieporozumieniem 
dlatego, że na szpitale w 2013 r. przewidywana kwota wynosiła 26 mln zł. a teraz 
wynosi 29 mln zł. Zarzucanie obecnemu Zarządowi i mnie osobiście, że w grudniu 
nie potrafię ocenić jakie będzie zadłużenie szpitali jest nieporozumieniem bo jeżeli 
przygotowane jest 10 mln zł. a nastąpiła poprawa bo fundusz otrzymał dodatkowe 
środki, które szpitale otrzymają i w grudniu będą płacone nadwykonania. Zwrócił się 
do radnego Miklicza, że on przewidział na 2013 r. na oddłużenie szpitali kwotę 31 
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mln zł. i kwota ta została przewidziana jako rezerwa celowa jeżeli zrobił to celowo 
żeby później część tej rezerwy przekazać na placówki służby zdrowia aby pokazać 
ile się pieniędzy daje na te placówki to wprowadził w błąd radnych bo tak naprawdę 
rezerwa celowa nazywała się na przekształcenia w szpitalach. Pan Miklicz 
przewidział 31 a było 6 mln zł. Ponadto podziękował radnemu Cholewińskiemu, że 
część winy za blok operacyjny w Krośnie wziął na siebie jednak nie do końca 
potrzebnie dlatego, że otwarcie przetargu na ten blok miało miejsce w lutym 2011 r. i 
wtedy należało podjąć decyzję. Zaznaczył, że pamięta jak to wyglądało na 
posiedzeniach komisji zdrowia oraz jak radny Lewicki pytał jak on się zachowuje, że 
jest przeciwko Krosnu gdy zapytał czy ten blok operacyjny nie jest za duży. 
Zasadność tej inwestycji była bez dwóch zdań ale czy nie wystarczyłoby 6 lub 7 sal 
operacyjnych odpowiedz była jednoznaczna, że ma być 10 i taką decyzję w lutym 
2011 r. została podjęta a można było ją zmienić i ogłosić raz jeszcze przetarg. 
Obecnie ten blok operacyjny będzie oddawany i już wiemy, że będzie to rodziło 
konsekwencje finansowe i najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba wynajęcia części 
tych pomieszczeń podmiotom niepublicznym w celu zbilansowania tego bloku. 
Podobna sytuacja była w związku z tworzeniem onkohematologii dziecięcej w 
Rzeszowie, zarzucano, że się to przedłuża a było tak dlatego, że obecny Zarząd 
musiał znaleźć pieniądze na całkowitą onkohematologie dziecięcą. Kwota całkowita 
tej inwestycji wynosi 13,5 mln zł. natomiast w budżecie przewidziano 7 mln zł. Zarząd 
szuka tez pieniędzy unijnych co spowodowało, że część tej kwoty będzie pochodziła 
ze środków unijnych dzięki czemu z własnego budżetu wydamy o wiele mniej. Jest 
pięć obszarów w służbie zdrowia, które przewidywane są jeżeli się uda podpisanie 
kontraktu do realizacji mianowicie pulmonologia, psychiatria, geriatria, onkologia                  
i intensywna terapia z blokami operacyjnymi. Gro w tych projektach stanowią nasze 
placówki ale wychodzimy również poza nie bo próbujemy stworzyć mapę potrzeb 
tego województwa. Mapa ta jest przygotowana, Pani Wojewoda przekazała ją do 
konsultantów wojewódzkich, którzy mają nanieść swoje uwagi, przekazana została 
również do NFZ i wierzymy, że po burzliwej dyskusji powstanie mapa potrzeb, która 
będzie wyznacznikiem dalszych działań w ochronie zdrowia. Stwierdził, że zarzucono 
tu dzisiaj, że Zarząd nie widział potrzeby przyznania 600 tyś zł. dla Muzeum 
Historycznego w Sanoku jednak on pamięta, jak radny Miklicz będąc w opozycji 
zapowiadał, że jak przejmie władzę to jedną z pierwszych decyzji będzie przejęcie 
tego muzeum na muzeum wojewódzkie, dodał, że może taką wypowiedź odnaleźć             
w prasie. Zarząd zdaje sobie sprawę, że pomoc dla tego muzeum jest potrzebna ale 
trzeba zasygnalizować żeby Starostwo Powiatowe w Sanoku również zastanowiło się 
nad dalszym jego funkcjonowaniem bo muzeum się rozwija i nie może być tak, że 
50% dofinansowania jest ze środków naszych. Zwrócił się również do radnego 
Stępnia twierdząc, że chyba wcześniej rozpoczął kampanię wyborczą próbując 
przekonywać go o podjęciu decyzji o przyznaniu środków finansowych na podwyżki 
dla personelu medycznego. Stwierdził, że radny na pewno wie, że on nie może 
przyznać środków na podwyżki, przyznaje tylko i wyłącznie środki na inwestycje, 
które będą rodzic konsekwencje lepszego kontraktu a jeżeli sytuacja szpitali jest na 
tyle dobra, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby takie decyzje były podejmowane 
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przez dyrektorów. Dlatego też takie populistyczne hasła aby stworzyć program 
dotyczący podwyżek są nieporozumieniem.  

Radny Czesław Łączak w odniesieniu do wypowiedzi Przewodniczącego Kawy 
stwierdził, że koncepcja pomocowa była inicjatywą  PiS-u, to wówczas wspierane 
były ochotnicze straże pożarne, instytucje kultury, przekazywane były środki na 
zabytki i myśli, że ten trend jest dobry. Stwierdził, że wszystko by się zgadzało 
również w wypowiedziach Przewodniczącego PO gdyby nie zaprezentowana tutaj 
hipokryzja bo to PSL razem z PO kradnie temu województwu 34 mln zł. i są też 
pomysły aby inne fundusze pomocowe dostępne dotychczas dla samorządów 
ograniczyć. Subwencje oświatowe dla gmin są zdecydowanie niższe niż w zeszłym 
roku. Hipokryzja polega na tym, że odbierane jest wsparcie dla samorządów a tutaj 
radni chcą podnosić wydatki i uszczęśliwiać te obszary, których nie uszczęśliwili gdy 
mieli pełnię władzy w tym województwie i w Polsce. Odnosząc się do kwestii pomocy 
dla muzeów zaznaczył, że w Dębicy również jest Muzeum regionalne i nigdy nawet 
nie maiło zamiaru być dofinansowywane przez samorząd wojewódzki. Stwierdził, że 
jeżeli chodzi o Kolegium Języków Obcych to jest to sprawa o tyle istotna, że budynki 
zakupione przez UM w przeszłości obecnie w związku z likwidacją kolegiów mają być 
zbyte, poprosił aby Zarząd rozważył możliwość prowadzenia w tych budynkach 
działalności związanej z województwem i nie pozbywał się tego majątku. Ponadto 
zaznaczył, że ważna jest kwestia realizacji projektów ze strategii i bez względu na to 
jak potoczą się rozmowy i jak to będzie przebiegać w czasie wyraził nadzieje, że 
będzie centralne finansowanie łączników pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową 
ale należy w budżecie zabezpieczyć środki i koncepcje budowy tych łączników mieć 
przygotowaną.  

Radny Maciej Lewicki  zwrócił się do radnego Łączaka aby nie mówił „ukradli” 
dlatego, że on pamięta 2007 r. kiedy to ukradziono nam z Podkarpacia z NFZ 200 
mln zł. rocznie i nikt niw twierdził, że nam ukradziono tylko, że ktoś przegłosował taką 
ustawę a straciliśmy przez to 800 mln zł. Odnośnie szpitala w Krośnie zwrócił się do 
Marszałka Pióro, że to nie jest tak gdyż na dzień dzisiejszy nikt wie kto podejmował 
decyzję odnośnie zmiany planów takich czy innych tzn. my wiemy. Zaznaczył, że to 
co pojechało z przetargiem i zostało ogłoszone było nie do odwrotu i dzisiaj 
oczywiście można byłoby kogoś pociągać do takich czy innych rzeczy ale po co. 
Dzisiaj trzeba po prostu znaleźć sytuacje wyjścia taką, żeby szpital na to co jest 
wybudowane zapracował. Poprosił aby przestać szukać imiennie bo znowu wrócą do 
siebie. 

Radny Sławomir Miklicz zwrócił się do Marszałka Pióro twierdząc, że kładzie na 
karb braku doświadczenia i braku pewnej wiedzy słowa, które padły odnośnie tego, 
że poprzedni Zarząd nie szukał pieniędzy unijnych na zadania realizowane w służbie 
zdrowia. Zaznaczył, że czegoś podobnego to nikt inny by nie wymyślił. Poprosił aby 
zerknąć na RPO i sprawdzić ile inwestycji w służbie zdrowia zostało zrealizowanych 
przy pomocy środków unijnych. Na tamtym etapie, kiedy przejęli pewne zadania do 
realizacji szpital krośnieński nie był na liście zadań indykatywnych i pewnych rzeczy 
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nie dało się zrobić a to co było możliwe zostało zrobione. Zgodził się z radnym 
Lewickim, że inwestycja jest i 6 grudnia Marszałek będzie przecinał wstęgę 
zasugerował aby wtedy powiedział parę ciepłych słów na temat tej inwestycji, co                   
w Krośnie zostanie lepiej odebrane. W związku z rezerwą o której mówił Marszałek 
Pióro, że czuje się oszukany, przypomniał wspólne posiedzenie komisji zdrowia                    
i finansów, zapytał czy pamięta on kwotę o jaką wnioskowały te komisje na pokrycie 
strat w służbie zdrowia – otóż było to 50 mln zł. i taki wniosek złożyły połączone 
komisje. Początkowo zarząd chciał się do wniosku w takiej kwocie przychylić, z tą 
wiedzą, że jeśli straty będą mniejsze to środki przeznaczone zostaną na zadania 
realizowane w służbie zdrowia. Ostatecznie Zarząd zapisał kwotę w wysokości 30 
mln zł. a robił wszystko żeby te straty były jak najmniejsze i to się udało z czego 
należy się cieszyć że było to tylko 6 mln zł. i  rozpatrywać to w kategoriach sukcesu. 
Życzył Marszałkowi Pióro podobnego sukcesu za rok 2013. Zwrócił się również do 
Marszałka w związku z przytoczonym przez niego tematem podniesienia kapitału              
w RARR i spółce port lotniczy, to nie jest takie proste bo jeśli chodzi o RARR to łączy 
się z emisją nowych akcji, procesem notyfikacyjnym w związku z powyższym wyraził 
obawę, że rok to może być okres niewystarczający na wdrożenie i zrealizowanie tych 
dwóch procedur. Wyraził jednak nadzieję, że Zarząd będzie sprawnie pracował i być 
może pod koniec roku ta rezerwa zostanie wykorzystana czemu, jak zaznaczył, 
kibicuje. Odnośnie funkcjonowania Muzeum Historycznego w Krośnie stwierdził, że 
nie boi się użyć stwierdzenia, że Marszałek Pióro kłamał jakoby on obiecywał, że 
samorząd województwo przejmie to muzeum. Zaznaczył, że nigdy takich słów nie 
użył mówił jedynie o tym, że będą dążyć do współfinansowania, co więcej                         
w departamencie są dokumenty dot. porozumienia. Poprzedni Zarząd miał 
posiedzenie na zamku w Sanoku gdzie deklarowaliśmy, że postaramy się czynić 
wszystko aby współfinansować to muzeum aby nie było właśnie takich jak teraz. 
Niestety okazało się, że podjęcie pewnego zobowiązania wiążę się z wpisaniem do 
WPF a wszyscy wiemy, że ten WPF nie jest łatwy i każda nowa kwota w nim niesie 
ze sobą pewne konsekwencje. W związku z powyższym na tamtym etapie doszliśmy 
do wniosku, że pójdziemy w kierunku uchwalania rocznej dotacji mającej pookrywać 
50% kosztów. Dodał, że to Marszałek Burek w poprzedniej kadencji wspominał, że 
byłaby możliwość przejęcia przez samorząd Muzeum Historycznego w Sanoku pod 
warunkiem, że Minister Kultury przejąłby w całości finansowanie  Muzeum Zamku             
w Łańcucie. 

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, iż dokonała szczegółowej analizy jednak nie 
będzie poruszała tematów, które były już dziś omawiane. Zaznaczyła, że zwróci 
uwagę na trzy kwestie, po pierwsze zaniepokoił ją drastyczny spadek środków na 
szkolnictwo wyższe. Druga kwestia, która zaniepokoiła ją dużo wcześniej i od 
dłuższego czasu gromadziła materiały to Akademia Julińska i materiały w prasie 
dotyczące zamiaru sprzedaży części majątku. W budżecie na rok bieżący była kwota 
300 tys zł. z przeznaczeniem na przygotowanie tej inwestycji do realizacji. 
Stwierdziła, że z dużym smutkiem przyjęła informację, że po rozstrzygnięciu 
przetargu brakowało troszkę ponad 30 tyś zł. i Zarząd Województwa odmówił tych 



 
 

19 
 

środków aby przetarg został rozstrzygnięty. Gdyby tak się stało to moglibyśmy być 
dzisiaj w zupełnie innym miejscu, trwałyby prace nad przygotowaniem do realizacji 
gdzie nowa perspektywa przed nami, środki z norweskiego instrumentu finansowego 
a także inne dostępne programy z których moglibyśmy skorzystać i byłaby to nasza 
perełka bo wszyscy chcieliśmy i liczyliśmy na to, że wreszcie uda się uratować tę 
część jakże pięknego naszego zabytku. Zaniepokojona jest faktem, że już jest oferta 
jednej z firm warszawskich na zakup Zespołu Pałacowo – Parkowego w Julinie.                 
W związku z powyższym zaapelował do Marszałka aby przeznaczyć w budżecie 
środki na przygotowanie tej inwestycji do realizacji. Zaznaczyła, że jest przekonana 
że jeżeli udałoby się pozyskać środki unijne to jesteśmy w stanie otrzymać środki              
z  budżetu Ministra Kultury jako wkład własny. Zadeklarował, że osobiście się 
zaangażuje aby te środki w wysokości 15% pozyskać jeżeli Zarząd zabezpieczy 
środki w wysokości 300 – 400 tys. zł. na przygotowanie tej inwestycji do realizacji.             
W związku z powyższym zacytowała, że na reklamy i publikacje w mediach                       
z budżetu idzie 510 tys. zł, działania promocyjno – wizerunkowe podczas imprez 
krajowych i zagranicznych 1 mln 75 tys. zł, różnego rodzaju gadżety i upominki 430 
tys. zł a to tylko niektóre, które udało jej się wypisać z tego budżetu. Podsumowując 
daje to kwotę ponad 2 mln zł. zaapelowała żeby z tej kwoty przeznaczyć 400 tys. zł. 
na Julin. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro zwrócił się do Radnego Miklicza twierdząc, że ma 
on dziwną mentalność i zarzuca innym osobom brak wiedzy i doświadczenia. 
Stwierdził, że jego wiedza nijak ma się do wiedzy radnego bo jest on człowiekiem 
renesansu, który znał się na tym co wcześniej robił później znał się na służbie 
zdrowia a obecnie zna się na tym co teraz robi. Poprosił aby nie zarzucał mu braku 
doświadczenia i faktu, że jego wiedza w zakresie jakim się zajmuje jest mała. 
Odnośnie Muzeum Historycznego w Sanoku stwierdził, że zrobi wszystko i ma 
nadzieję, że mu się to uda aby na następną sesję dostarczyć tutaj artykuły z gazety 
codziennej Nowiny, gdzie radny Miklicz wypowiadał się na temat tego, co zrobi                  
z Muzeum Historycznym jak przyjdzie do władzy. Zaznaczył, że jeżeli nie uda mu się 
tego zrobić to radnego przeprosi i przyzna, że mówił nieprawdę jednak w sytuacji 
odwrotnej on liczy na przeprosiny. 

Wicemarszałek Jan Burek zwrócił się do radnej Kubas – Hul twierdząc, że jak się 
cos mówi to należy rozumieć co jest napisane, w kwestii spadku nakładów na 
szkolnictwo wyższe to wynika to z faktu, że kończymy program stypendialny dla 
doktorantów a na szkolnictwo wyższe jest więcej środków niż było w poprzednim 
budżecie bo jest program dla szkół wyższych nierozdzielony w wysokości 800 tys. zł. 
i jest 200 tyś zł. uruchamiane po raz pierwszy dla młodych podejmujących studia              
w naszym województwie. Dzieje się to na wniosek rektorów aby najzdolniejsza 
młodzież nie uciekała do szkół wyższych w innych województwach bo już stamtąd 
nie wraca. Utrzymany jest również program juwenaliów w takiej samej kwocie. 
Zaznaczył, że w przyszłym tygodniu spotyka się z rektorami szkół wyższych z terenu 
województwa i ma im zamiar powiedzieć o RPO. Ponadto stwierdził, że Akademia 
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Julińska, o którą Pani radna się tak troszczy, to jest fantasmagoria. Zaznaczył, że 
dwa tygodnie temu rozmawiał z dyrektorem Wójtowiczem, miało to być 
przygotowane do mechanizmu norweskiego ale żeby uratować ten zabytek to trzeba 
tam włożyć 15 mln zł., obecnie płacimy 240 tys. zł na pilnowanie jak najszybciej 
należy tam doprowadzić hydranty bo nie ma systemu przeciwpożarowego. Dyrektor 
Wójtowicz nie złożył tego projektu do mechanizmu norweskiego a te 30 tyś zł.                  
o których radna mówiła, że brakło do przetargu to jest nieprawda bo dyrektor w tym 
czasie na koncie miał 1 mln zł. i mógł to zrobić tylko on sam nie jest przekonany do 
tej realizacji. Dodał, że on nie praktykuje takich rzeczy, że ma pomysł, robi 
dokumentację a potem szuka środków finansowych a wręcz odwrotnie, gdy są środki 
i widzi, że jest możliwość to wtedy projektuje. Zaznaczył, że ma w budżecie 2014 r. 
przygotowane środki na inwestycje zaplanowane do RPO ale będzie to robione                   
z głową i możliwościami zabezpieczenia wkładu własnego. W kwestii Muzeum 
Historyczne w Sanoku zaznaczył, że jest to uprawianie polityki na instytucji kultury co 
jest niegodziwe. W Sanoku są dwie instytucje kultury prowadzone na bardzo 
wysokim poziomie. Jedna to Muzeum Budownictwa Ludowego która jest prowadzona 
przez samorząd i zainwestowane tam zostały ogromne nakłady finansowe z budżetu 
województwa bo było to ok. 10 mln zł. Stwierdził, że w rozmowie z Ministrem 
Zdrojewskim powiedział, że będzie przekonywał zarząd do przejęcia do prowadzenia 
Muzeum Historyczne w Sanoku ale wówczas gdy będzie miał możliwości finansowe 
a te pojawia się wtedy, kiedy Minister przejmie do prowadzenia Muzeum Zamek                 
w Łańcucie bo na to muzeum dotujemy 3 mln zł nie mówiąc o inwestycjach. 
Stwierdził, że radny Miklicz i Europoseł Łukacijewska obiecywali, że mu w tym 
pomogą i minęło kilka lat a w poniedziałek jedzie na umówione spotkanie z Ministrem 
Zdrojewskim w tej samej sprawie bo uważa, że Muzeum Zamek w Łańcucie                     
w całości powinno być prowadzone przez Ministra Kultury a tymczasem nie mamy 
ani jednej instytucji kultury w województwie, która byłaby prowadzona przez Ministra. 
Dodał, że 600 tyś. zł. przekazane Muzeum Historycznemu w zeszłym roku poszło na 
fundusz płac, nie ma inwestycje bo dobudowa skrzydła muzeum finansowana była             
z RPO, tylko na podniesienie płac i zatrudnienie tymczasem w naszych instytucjach, 
prowadzonych przez samorząd nie było podwyżek od 3 lat. Zapytał co on ma 
powiedzieć dyrektorom naszych jednostek w których zarobki są żenujące i nie ma 
środków na podniesienie wynagrodzeń. Zaznaczył, że po skończeniu roku 
budżetowego wrócimy do sprawy dotacji dla Muzeum Historycznego ale wrócimy tez 
do sprawy z naszymi instytucjami kultury tylko nie teraz bo mamy duże problemy z 
zamknięciem roku budżetowego nie mówiąc o innych pomocach. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że jest rad z wystąpienia Marszałka Burka bo 
potwierdził jego wcześniejsze słowa odnośnie finansowania Muzeum Historycznego 
w Sanoku. Nie udało się realizować przejęcia Muzeum Zamku w Łańcucie przez 
Ministra Kultury ale faktycznie wspólnie rozmawialiśmy z Ministrem. Stwierdził, że nie 
pomoże Marszałkowi w kwestii tego co ma powiedzieć dyrektorom jednostek                  
tym bardziej, że ogłoszone zostały konkursy w muzeach choć jeden z członków 
Zarządu zapewnił że dyrektor Ginalski wygra. Radny stwierdził, że ma pytanie do 
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Marszałka Ortyla gdyż na jednej z sesji podejmowana była uchwała zapewniająca 
wkład własny do wniosków składanych o środki norweskie przez nasze jednostki 
służby zdrowia. W budżecie tych środków nie ma w związku z czym zapytał czy 
świadomie nie zostały one tam umieszczone czy tez zakładamy, że jednostki te nie 
otrzymają tego dofinansowania.  

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że starała się występować merytorycznie, 
odnosząc się do zapisów budżetu i nie bardzo rozumie ton i zdenerwowanie ze 
strony Marszałka Burka chociaż z drugiej strony od dawna już tak jest, że słowo Julin 
wywołuje olbrzymią agresję jednak ona będzie to słowo powtarzała jeszcze 
wielokrotnie. Odnosząc się do wypowiedzi dotyczącej szkolnictwa wyższego 
zapewniła Marszałka Burka, że umie czytać ze zrozumieniem. Dodała, że ma przed 
sobą część budżetu, która odczyta, żeby nie było wątpliwości: w przypadku 
szkolnictwa wyższego, gdzie mamy dział 803, na rok bieżący było 18 mln 679 tyś 
218 zł. na rok przyszły zaplanowane jest 1 mln 494 tyś zł. w tym 6,5 mln zł. to była 
pomoc materialna dla studentów i doktorantów a na ten rok jest 200 tyś zł. 
zaznaczyła, że to rozumie ale 18 a 1 milion to jest trochę więcej a kończy się 6,5 mln 
zł. W związku z powyższym dalej będzie twierdziła, że Zarząd tego województwa           
w sposób krzywdzący podchodzi do szkolnictwa wyższego. A’ propos Julina to 
stwierdziła, że ma całą dokumentację i wie kto, kiedy z jakim problemem się zwracał  
i jaka była odpowiedź. Pan dyrektor może mieć na koncie pieniądze ale w momencie 
gdy jest kwota 300 tys. zł. wpisana do WPF to on nie może podpisać umowy dopóki 
wartość ta nie zostanie zwiększona a chodziło tylko o 30 tyś zł. Dodała, że próbowała 
się dowiedzieć czy było to tematem obrad Zarządu ale ze względu na to, że 
odmówiono jej dostępu do materiałów z posiedzeń zarządu nie była w stanie.                
W związku z tym zapytała Marszałka Ortyla czy to było przedmiotem obrad Zarządu       
i czy zostało podjęte uchwałą Zarządu czy tez była to jednoosobowa decyzja i 
odpowiedź na pismo dyrektora. Zaapelowała do Marszałka Ortyla aby jeszcze raz 
pochylić się nad Zespołem Pałacowo – Parkowym w Julinie i wygospodarować 
niewielkie środki na przygotowanie tej inwestycji. Zaznaczyła, że nie zgodzi się na to, 
że będziemy pozostawiać ten temat i tylko czekać na to aż się pojawi okazja żeby tę 
część majątku ordynacji Potockich sprzedać.  

Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że Zarząd ma pieniądze na wkłady 
własne do funduszy norweskich gdyby nasze szpitale weszły na listę. To nie są 
pieniądze ujęte w kwocie 29 mln zł. tylko w rezerwie i jeżeli któryś z naszych szpitali 
znajdzie się na liście to na rok 2014 i 2015 takie pieniądze są. Zwrócił się do radnego 
Miklicza twierdząc, że ma on tendencję do mówienia nie do końca prawdy bo 
stwierdził, że Członek Zarządu powiedział, że dyrektor Ginalski wygra konkurs na 
Dyrektora Skansenu w Sanoku. Zaznaczył, że on mówił, że wysoko ocenia tego 
dyrektora za jego pracę i zdobywanie środków i wierzy, że w postępowaniu 
konkursowym okaże się najlepszy. Poprosił aby mówić prawdę a nie półprawdę. 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl przypomniał radnemu Mikliczowi, że 
uchwała w sprawie zabezpieczenia środków na wkład do funduszy norweskich była 
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uchwałą warunkową i jeżeli się wszystko pozytywnie rozstrzygnie to będziemy 
działać bo Zarząd jest na to przygotowany. Odnosząc się do apelu radnej Kubas – 
Hul stwierdził, że Zarząd pochyla się i będzie się pochylał nad Julinem, dodał, że 
radna nie doczytała budżetu mimo zapewnień że szczegółowo go przeanalizowała 
gdyż w wykazie budynków i gruntów Julin nie widnieje jako obiekt przeznaczony do 
sprzedaży pomimo tego że wiele firm i instytucji zwraca się z zapytaniem                             
o możliwość kupna nie tylko Julina ale i innych miejsc. Nad Julinem Zarząd się 
pochyla nie rozstrzygając czy tam będzie Akademia Julińska czy też nie, pojawiają 
się koncepcje aby powstał tam dom spotkań kresowych. W kwestii promocji zarówno 
RPO jak i naszego województwa jest sytuacja taka, że z pomocy technicznej po raz 
pierwszy chcemy przeznaczyć środki na przygotowanie przyszłej perspektywy 
finansowej żeby można było zrobić dokumentację, studium wykonalności, koncepcję, 
plan funkcjonalno – użytkowy. Zapytał radną czy dobrze, że tak zrobią i stwierdził, że 
tak będzie a to, co musimy to na promocje województwa będzie przeznaczone i nie 
jest to związane z rokiem wyborczym tylko z przyszłą perspektywą. Zaznaczył 
również, że nie chciałby aby zostało stworzone wrażenie, że oto strumień norweskich 
środków płynie przez Podkarpacie i przepływa dalej do Małopolski bo nikt ich nie 
potrafi z tego strumienia wyciągnąć. Tak nie jest, są złożone aplikacje, są złożone 
wnioski i trzeba czekać na rozstrzygnięcie.  

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że doskonale zapoznała się z budżetem                
i zwróciła uwagę na to, że w wykazie nieruchomości przewidzianych do sprzedaży 
Julina nie ma ale jak inaczej można do tego podchodzić jeżeli analizuje się 
dokumenty i jednego dnia jest pismo dyrektora z prośba o zwiększenie środków o 30 
tyś zł. a za kilka dni jest pismo w drugą stronę i jest przesyłana oferta w nawiązaniu 
do prowadzonych rozmów, gdzie firma składa ofertę kupna tego majątku. Za jakiś 
czas pojawia się pismo, że ze względu na bardzo trudna sytuację w budżecie nie 
można tych środków wygospodarować gdzie między czasie dokonywaliśmy bardzo 
wielu zmian i te środki były. Następnie pojawiły się doniesienia o zamiarze sprzedaży 
bądź też dzierżawy wieczystej, że pojawiają się inwestorzy. Dodała, że bardzo cieszy 
się ze słów Marszałka, który zadeklarował, że są plany dla tego miejsca i stwierdziła, 
że nie upiera się przy tym, że ma to być Akademia Julińska, niech to będzie 
cokolwiek innego ale chodzi właśnie o przygotowanie koncepcji. Zaznaczyła, że 
zgadza się z tym, co Marszałek mówił o szczególnym przygotowaniu projektów na 
nową perspektywę, trzeba w budżecie zabezpieczyć środki aby te inwestycje 
przygotować do realizacji aby później skutecznie po środki zewnętrzne sięgnąć.  

Marszałek Województwa Władysław Ortyl zaznaczył, że debata na temat budżetu 
jest ważna, konieczna i cenna i chciałby aby z tej debaty wyciągnąć jak najlepsze 
wnioski. Czeka nas jeszcze olbrzymia praca nad budżetem w komisjach 
sejmikowych i chce żeby Zarząd aktywnie w tych pracach uczestniczył. Stwierdził, że 
suma uwag i z tej debaty i z posiedzeń komisji będzie efektem, który wpłynie na 
kształt budżetu na przyszły rok. Ma nadzieję, że minus 34 mln zł. które nam grozi nie 
stanie się faktem.  
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Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak dokonał podziału projektu uchwały 
budżetowej według zakresu zadań dla poszczególnych komisji. 

Poinformował również, że komisje Sejmiku w ciągu 7 dni od dnia tematycznego 
podziału projektu uchwały budżetowej wyrażają na piśmie swoja opinię i przekazują 
Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. W przypadku, gdy opinie zawierają propozycje 
autopoprawek do projektu uchwały budżetowej wymagane jest uzasadnienie i 
wskazanie źródeł ich sfinansowania. Komisja Budżetu, Mienia i Finansów w ciągu 5 
dni od daty otrzymania opinii formułuje opinie zbiorczą o projekcie uchwały 
budżetowej i przekazuje ją Zarządowi oraz Przewodniczącemu. 

Podział przedstawiony przez Przewodniczącego stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 

Zarząd opracowuje stanowisko w sprawie zgłaszanych wniosków zawartych                        
w zbiorczej opinii Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz wniosków złożonych                
w trakcie debaty. W przypadku uwzględnienia wniosków Zarząd opracowuje 
autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Autopoprawki wraz z uzasadnieniem 
zostają niezwłocznie przekazane Przewodniczącemu Sejmiku. 

Ponadto Przewodniczący zaznaczył, że każdy radny może składać poprawki                     
w formie pisemnej do Przewodniczącego Sejmiku w ciągu 7 dni. Przewodniczący 
poinformował, że w trakcie przerwy w Sali 149 zbiera się Komisja Budżetu, Minia i 
Finansów, która ma do zaopiniowania kilka projektów, które będą rozpatrywane po 
przerwie. Następnie ogłosił 30 minutową przerwę do godziny 1430

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak wznowił obrady po przerwie                             
i ponownie przywitał przedstawicieli Klubu Radnych SLD, którzy wrócili do 
uczestnictwa w sesji Sejmiku. 

. 

Debata nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl szczegółowo omówił prezentację 
obrazującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Załącznik nr 5_1 stanowi projekt roboczy RPO na lata 2014-2020. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nie bardzo zrozumiał jaki był algorytm 
wyliczenia kwot na MOF - y dlatego też prosiłby o wyjaśnienie. Ponadto zaznaczył, 
że Marszałek powiedział, że jeżeli w ZIC – ie będą finansowane projekty to już z 
pozostałych nie będzie można startować do konkursu. Zapytał czy znaczy to, że 
pieniądze sa dla tych obszarów w tych konkretnych działaniach i nic poza tym bo jest 
to trochę dziwne i czy w tym jest również ten dzisiejszy priorytet czyli innowacyjna                
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i konkurencyjna gospodarka. Stwierdził, że na przykładzie miasta Stalowa Wola               
i jego budżecie ok. 240 mln zł. to ponad 100 mln zł. wydane zostało tylko na 
uzbrojenie terenów dla przedsiębiorców. Odnosząc się do zamierzeń inwestycyjnych 
w obszarze dróg krajowych i wojewódzkich i powiązań komunikacyjnych stwierdził, 
że rozumie logikę działania ale chciałby usłyszeć czy zadania, które są wymienione 
jako zadania priorytetowe pierwszej i drugiej kolejności oraz lista rezerwowa są listą 
zamkniętą i nie będą przygotowywane inne projekty chodzi konkretnie o projekt, który 
był przygotowywany a nie znalazł się na liście mianowicie most na rzece San. Był tu 
przygotowany program funkcjonalno – użytkowy a tego projektu nie widać. 
Zaznaczył, że jeżeli on się na liście nie znajdzie to na pewno w konsultacjach 
społecznych aktywność samorządów lokalnych miasta i powiatu Stalowa Wola 
spowoduje, że będzie on wnoszony bo jest to niezwykle ważne.  

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że ogłosiliśmy przetarg na zadanie 
„Zaprojektuj całość a wybuduj jeden z etapów” dotyczy to połączenia węzła 
wschodniego z zachodnim poprzez drogę Nr 9 i skrzyżowanie wielopoziomowe na 9  
i 19 oraz dodatkowe połączenie komunikacyjne między drogą Nr 9 a 19. Zapytała czy 
to przedsięwzięcie i kolejne jego etapy są przewidywane do realizacji a jeżeli tak to 
czy w ramach programów krajowych czy też w Polsce Wschodniej bądź RPO. 
Ponadto analizując zapisy osi priorytetowych jak również listę beneficjentów 
zaproponowała aby instytucje otoczenia biznesu dopisać dodatkowo do osi 
priorytetowej VII i VIII bo niektóre z nich prowadzą spółdzielnie socjalne a to oś VII 
więc aby stworzyć im dalsze możliwości aplikowania o środki należałoby to uczynić,  
część z nich zajmuje się działaniami opisanymi w osi VIII. Ponadto część z nich 
zajmuje się działaniami z osi VI czyli regionalny rynek pracy. Analogicznie 
zaproponowała aby do osi VI i VIII do grupy beneficjentów dopisać uczelnie wyższe 
dlatego, że tutaj gdzie mówimy o regionalnym rynku pracy i samo zatrudnieniu są 
pomysły aby uczelnie tworzyły inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, 
stwarzając miejsca pracy dla absolwentów uczelni. Biorąc pod uwagę niż 
demograficzny i wolne powierzchnie, które na wielu uczelniach występują to 
wydzielenie takich powierzchni będzie bardzo łatwe i zagospodarowanie ich dla 
młodych ludzi byłoby mile widziane. W przypadku osi VIII gdzie mamy zapisaną 
poprawę systemu kształcenia i dostosowanie do potrzeb rynku pracy to uczelnie 
wyższe powinny tu mieć odniesienie stąd propozycja aby je do grupy beneficjentów 
dołączyć. Radna zaznaczyła, że ma przed sobą budżet dla miejskich obszarów 
funkcjonalnych i poprosiła o przedstawienie budżetu dla Miasta Rzeszowa . 

Radny Zygmunt Cholewiński zadał pytanie uzupełniające do swojej poprzedniej 
wypowiedzi mianowicie o podział kwot pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym, ile środków z jednego                       
i drugiego funduszu przekazywane jest dla poszczególnych MOF – ów. 

Poseł Kazimierz Moskal zapytał czy RPO ma cokolwiek wspólnego ze 
zrównoważonym rozwojem. Zaznaczył, że oczekuje, iż zrównoważony rozwój 
powinien obowiązywać w związku z czym wprost zapytał czy rzeczywiście ma to 
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odzwierciedlenie w tym, co przedstawił Marszałek. Stwierdził, że z racji 
zamieszkania, wykonywania różnych funkcji jak i zawodowych zainteresowany jest 
obszarem funkcjonalnym Dębica – Ropczyce ale chciałby też aby tez obszar nie był 
lepszy ani tez gorszy od innych. Stwierdził, że alokacja środków przedstawiona przez 
Pana Marszałka wzbudza poważne wątpliwości czy algorytm berliński jest tutaj 
uzasadniony. Stwierdził, że on chciałby wykorzystać algorytm polski, ropczycki czy 
sędziszowski. Marszałek przedstawił drogę S988 i połączenie Jasła z S19 ale tam 
tez jest droga 986, która łączy się zarówno z droga krajową jak i wojewódzką Dębica 
– Mielec i też chciałby aby wziąć ja pod uwagę bo ma nadzieję, że nie jest to 
ostateczna wersja a dyskusja o tym, żeby jak najlepiej te środki wydawać. Stwierdził, 
że nie chciałby aby ktoś z Przemyśla, Rzeszowa czy Dębicy czuł się lepszy czy 
gorszy w tym, co zarząd zaproponował a ma takie wątpliwości po wysłuchaniu 
wystąpienia Marszałka.  

Radny Janusz Ciółkowski stwierdził, że z racji zawodu aż tak makro nie obejmuje 
tych wszystkich zawiłości a jego pytanie na kanwie zrównoważonego rozwoju jest 
bardzo szczegółowe. Stwierdził, że powstała strategia bieszczadzka, która mamy 
wypełnić treścią żeby nie był to kolejny dokument do odłożenia na półkę. Jednym ze 
składników tej strategii jest sieć drogowa, od początku kadencji widział w planie 
wojewódzkim budowę drogi Tylawa – Ustrzyki Górne, w tej chwili nawet w projektach 
tej drogi nie ma. Dużym kosztem zbudowana będzie droga do Komańczy i aż by się 
prosiło zrobić ją na całym odcinku, zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z kosztów ale 
jeśli chcemy odciążyć drogę w Bieszczady w sposób istotny to trzeba poprowadzić tę 
drogę dalej z Komańczy do Ustrzyk Górnych.  

Radny Czesław Łączak odniósł się do zamiaru budowy łączników twierdząc, że 
dobrze że zostały one wymienione ale są wymienione jako zadania, które mają być 
finansowane przede wszystkim z programu centralnego Infrastruktura i Środowisko. 
Zapytał czy jeśli nie będzie tego finansowania to znajdą się one w RPO. 
Zaproponował aby podejść już teraz do umiejscowienia tych łączników, akurat 
łącznik Dębica Zachód wydaję się być napisany według GPS – u przez osobę 
sporządzającą tę mapę a może być de facto efekt problemów bo przebudowa w ten 
sposób będzie rodzic wiele problemów. Dodał, że łącznik ten powinien być w dużej 
części wykonany poza terenami zabudowanymi i taka możliwość jest stąd też jak 
najszybciej powinna powstać nowa koncepcja łącznie z nowym mostem bo 
praktycznie nie ma mostu, który mógłby przyjąć ruch ciężki z tego zjazdu. W kwestii 
algorytmów, które niewątpliwie będą budzić zainteresowanie, stwierdził, że jest to 
płynne ale należy postawić kropkę nad i. Jeżeli Mielec ma 73 mln a Dębica                            
z Ropczycami 79 to raczej jest wątpliwość zwłaszcza przy nakładach, które szły                     
w stronę powiatu mieleckiego do tej pory, czy ten zrównoważony rozwój jest. 
Stwierdził, że będzie go cieszyć jeżeli do MOF – u Dębica – Ropczyce dołożone 
zostanie jeszcze 50%. 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl zwrócił się do radnego Cholewińskiego 
twierdząc, że na typach projektów będzie łatwiej wytłumaczyć kto będzie wykluczony 
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bo jeżeli zdecydujemy się że MOF będzie mógł dostać na obszary przemysłowe 
bądź na rewitalizację to on już potem w tym typie projektów nie może wystartować. 
Dodał, że jest przekonany, że taka blokadę należy zrobić. Ponadto stwierdził, że nie 
sprawdzali absorpcji z programów krajowych, z Polski Wschodniej tylko wzięli jako 
bazę  RPO – to co zdobyły samorządy w ramach RPO. Jeżeli wiemy jaka kwotę 
ogólna chcemy przeznaczyć na miejskie obszary funkcjonalne, żeby one mogły 
realizować projekty w koncepcji zintegrowanych inwestycji terytorialnych to 
posłużyliśmy się tym ile one zaabsorbowały z RPO i pomyśleliśmy, że jeśli raz 
jeszcze wchłonął tyle samo to będą zadowolone. Jeżeli chodzi o algorytm berliński to 
możemy go nazwać tak jak proponował Poseł tylko kwestia jest taka, że każde 
wymyślenie algorytmu kosztuje nie tyle pracę bo to nie jest problem tylko samą 
dyskusję nad algorytmem a potem nad podziałem. Marszałek zaznaczył, że lista 
projektów nie jest zamknięta a on pokazał jedynie propozycje bo naboru do RPO nie 
było. Zaznaczył, że my musimy to zgłosić, dostaniemy jakiś efekt zgłoszeń z innych 
miejsc i wtedy dopiero będziemy mieć pogląd na sytuację. Zaznaczył, że on chciał 
już nabór ogłosić jednak Ministerstwo się wycofało proponując aby jeszcze trochę 
poczekać. Chciał to zrobić aby móc dopisać przedsięwzięcia do kontraktu 
terytorialnego bo skąd ma np. zapisać, że gdzieś będzie strefa przemysłowa skoro 
wie to tylko z rozmów a nie ze zgłoszenia jako takiego. Dodał, że teraz w trakcie prac 
nad poszczególnymi przedsięwzięciami poszczególne samorządy są proszone i jeśli 
są dwa podobne projekty to są integrowane bo państwo wiedzą, że 140 zostało 
wysłane ale to było bardzo duże przybliżenie i nie jest to ta liczba, która się zmieści. 
Dodał, że dwa tygodnie temu otrzymał pismo mówiące o tym aby pokazać 
kilkanaście projektów. Dyskusja dopiero nabierze tempa bo to wszystko jest 
projektem tak samo jeśli chodzi o MOF – y one przedstawionego dziś podziału 
jeszcze nie widziały. Ponadto zaznaczył, że obwodnica Nisko – Stalowa Wola będzie 
zgłaszana jako projekt towarzyszący tamtym rozwiązaniom komunikacyjnym, my nie 
jesteśmy gestorem tej drogi bo jest to droga krajowa ale jak będziemy mieli projekt 
łączący Kolbuszową z Sokołowem a w Kolbuszowej strefę ekonomiczna, park 
naukowo – technologiczny, uczelnię – biotechnologię oraz obwodnicę na drodze 
wojewódzkiej to chcemy aby elementem towarzyszącym tym rozwiązaniom była 
obwodnica na drodze Nr 9. Odpowiadając radnej Kubas – Hul zaznaczył, że jak 
najbardziej te rzeczy, o których wspomniała i projekt który jest etapowany chce                  
z POIiŚ realizować i nasz wkład żeby został uznany bądź tez był wartością 
przekonującą do tego. Ponadto jeżeli chodzi o instytucje otoczenia biznesu                          
i dopisanie ich do wspomnianych osi to jak najbardziej ale już nad uczelniami 
wyższymi jeżeli chodzi o inkubatory to by się zastanawiał bo mamy przykład dobrego 
inkubatora, który jest na Politechnice ale jego operatorem jest RARR dlatego też 
może lepiej byłoby aby te instytucje otoczenia biznesu wchodziły w pewne formy 
umowy przy współpracy np. z uczelnia a nie odwrotnie ale jest to sprawa otwarta. 
Jeżeli chodzi o MOF Rzeszów to jest tak, że my musimy na niego przekazać 71 mln 
euro a możemy dać więcej i nad tym się zastanawiamy. Najpierw potrzebujemy 
wiedzieć jakie będą projekty a później powiemy jak kwota. Stwierdził, że rozmawiał z 
Prezydentem i przekazał, że projekty te musza komunikować się z obszarem poza 
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MOF – em. Jeżeli chodzi o proporcje między EFS a EFRR jeżeli chodzi o MOF – y to 
minimum to takie relacje jakie są w naszym programie czyli ok. 23 % do pozostałej 
części EFS –u, zależy to również od tego jak będą przebiegały negocjacje bo 
Komisja chce dużo więcej a my się przed tym bronimy. Marszałek dodał, że MOF – y 
powinny chcieć więcej Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiadając 
Posłowi Moskalowi zaznaczył, że jeżeli chciałby pokazać wszystkie rzeczy jakie będą 
robione w województwie to byśmy zrównoważony efekt rozwoju osiągnęli bo mamy 
chociażby projekt związany z zieloną krainą Podkarpacie, który jest takim 
charakterystycznym rogalem wpisanym od Ropczyc przez Strzyżów i biegnie 
Pogórzem Dynowskim aż do Lubaczowa czym wchodzi w taki biały obszar jeżeli 
chodzi o aktywność gospodarczą. Chcemy to zrobić jako poważne przedsięwzięcie 
skierowane do Polski Wschodniej. Samo to, że on będzie nie znaczy jeszcze, że 
będzie równoważył ale jak zobaczymy wagę finansową tego przedsięwzięcia to 
zobaczymy jak on równoważy. Algorytm berliński polega na tym, że bierze się 
ludność i bezrobocie, tworzy się relacje algebraiczną i możemy przyłożyć 0,7 do 
ludności a 0,3 do bezrobocia jako proporcję albo 0,6 do 0,4. Odpowiadając radnemu 
Ciółkowskiemu stwierdził, że strategia bieszczadzka tez jest w formule 
równoważenia bo otrzymaliśmy tam bardzo łady projekt pokazujący działania                     
z obszaru ochrony środowiska (kanalizacja, wodociągi, oczyszczalnie ścieków), które 
chronić mają zbiornik soliński. Jednak mówimy, że na tym nie koniec bo w tym 
przedsięwzięciu powinny być jeszcze drogi, działania związane z turystyką. Pojawił 
się także projekt złożony przez ZETO gdzie pokazują bardzo ciekawe rzeczy                     
w obszarze Internetu szerokopasmowego. Jeżeli te dwa projekty zostałyby 
połączone plus jeszcze inne rzeczy, które musiałyby tam dojść to byłby to bardzo 
dobry projekt. Odpowiadając radnemu Łączakowi stwierdził, że ekspertyza 
potwierdziła, że brak węzła w Pilźnie odcina obszary południowe od stolicy kraju                
i stolicy województwa i wyjściem tam byłaby radykalna poprawa jeżeli chodzi o drogę 
krajową, która w tej chwili uzyskała wsparcie poprzez obwodnice Sanoka ale my tez 
mamy tam obowiązki i jeżeli cos zaczęto a nie skończono to po prostu trzeba to 
zrobić. Takim przykładem jest też Sokołów i Kolbuszowa ale i inne. Poprosił aby nie 
przywiązywać zbyt dużej wagi do przedstawionej mapy bo jest to schematyczne                  
a Biuro Planowania Przestrzennego pracuje nad tym i rozwiązuje konflikty społeczne 
i gospodarcze, które tam są i wchodzi w rezerwę terenu. My nie możemy np. dzisiaj 
powiedzieć gminie aby zarezerwowała dany teren pod drogę, gmina może działać 
nieformalnie. Marszałek zaznaczył, że podział według algorytmu jest trudny i każdy 
może chcieć więcej jednak zarząd zrobi tak, że podział na MOF – y będzie 
podziałem indykatywnym i jeżeli gdzieś z MOF- u nie będzie pełnej absorpcji to 
kwota ta nie wróci do programu a zostanie przekazana do innego MOF –u, który 
będzie aktywny.  

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że bardzo podoba mu się pomysł łącznika 
na drodze 988, który wyprowadzi ruch w kierunku Jasła ale smuci go fakt, że 
proponowana alokacja środków na poszczególne MOF – y przewiduje tylko MOF 
Krosno. Zapytał czy kwestia stworzenia MOF – u Krosno – Jasło jest już ostatecznie 



 
 

28 
 

przesądzona i Jasło w pewnym sensie będzie zdegradowane czy tez istnieje 
możliwość powrotu do tej kwestii. Zaznaczył, że rozumie argumentu obu tych miast. 

Radny Sławomir Miklicz odnośnie wypowiedzi radnego Ciółkowskiego i odpowiedzi 
Marszałka odnośnie strategii Bieszczad przyznał, że tej strategii nie zna, owszem 
pracował w zespole, który tę strategię opracowywał jednak nie wiadomo mu nic na 
temat czy te prace zostały zakończone. Zaznaczył, że chciałby się dowiedzieć czy 
taki dokument powstał i czy ewentualnie ma swoje odzwierciedlenie w RPO. 
Odnośnie wniosku, o którym wspominał Marszałek, który jest na liście kluczowych 
projektów i dotyczy ochrony zbiornika solińskiego zaznaczył, że do Marszałka 
wpłynęła prośba o uzupełnienie tego wniosku w związku z czym wyraził nadzieję, że 
ten wniosek zostanie faktycznie poszerzony bo nie wszystkie gminy w nim 
uczestniczą a faktycznie argumenty podniesione w piśmie do Pana Marszałka                   
i radnych z tamtego okręgu wydaja się być bardzo zasadne i jeżeli ten projekt ma 
przynieść konkretne efekty z zakresu ochrony środowiska to projekt ten powinien 
zostać poszerzony. Etap na którym o tym rozmawiamy jest właściwy i być może 
projekt ten wpisywałby się w koncepcje o której Pan Marszałek wspominał.  

Radna Anna Kowalska zaznaczyła, że bardzo ładnie przedstawione jest RPO 
jednak po raz pierwszy w dniu dzisiejszym radni się z nim zapoznają więc trudno się 
odnieść do wszystkich szczegółów. Stwierdziła jednak, że Pan Marszałek mówił 
pięknie o rozwiązaniach komunikacyjnych na północy tak chciałaby aby w myśl celu 
RPO, było potraktowane południe. Niewątpliwie jest różnica między północą                      
i południem województwa niemniej jednak ten potencjał społeczny i gospodarczy na 
południu też istnieje zapewne w innej formie bo jak na północy będzie rozwijał się 
przemysł tak na południu musimy stawiać na turystykę i bogactwa naturalne. 
Stwierdziła, że uzupełnieniem do strategii głównej były dwie strategie wzmacniające 
mianowicie strategia Bi8eszczadu i strategia Błękitny San, który jest jedyna rzeka w 
Europie płynącą przez całe województwo. Poprosiła marszałka aby jeżeli będą 
wnioski od samorządowców czy stowarzyszeń z tamtego rejonu, pochylił się nad tym 
i je dostrzegł bo na razie przy rozwoju dróg nie widać aby południe regionu było 
uwzględnione. Zaznaczyła, że na razie jedyna droga, która mogłaby wzmocnić 
tamten rejon czyli Lublin – Grabownica odsunięta jest w czasie, jest w drugim etapie                      
i jak zna życie to może nie wystarczyć środków. Ponadto zaznaczyła, że zadania do 
RPO wpisane były na zasadzie łapanki bo w pkt. 17 energia i ochrona środowiska 
znowu wpisany jest Zalew Niwistka gdzie w planach zagospodarowania 
przestrzennego Niwistka została zdjęta i o nią samorządowcy i mieszkańcy walczą 
już 40 lat aby została zdjęta bo hamuje nie tylko rozwój gminy ale mieszkańcy nie 
mogą dostać pozwoleń na budowę. Poprosiła aby to sprawdzić bo już przyjmuje 
podczas dyżurów delegacje zaniepokojone faktem wpisania tej inwestycji do RPO.  

Radny Stanisław Bartnik zaznaczył, że chciałby odnieść się do tabeli ilustrującej 
obszar realizacji zadań ZIT, gdzie wskazane są obszary funkcjonalne a także osiem 
regionalnych biegunów wzrostu. Zapytał jakie jest miejsce tych obszarów, które tutaj 
nie zostały wymienione m.in. Łańcut, Leżajsk. Czy one funkcjonują w rzeszowskim 
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obszarze funkcjonalnym czy tez są przypisane do któregoś z wymienionych 
biegunów i w jakich obszarach ewentualnie przewiduje się, że RPO obejmie tamte 
tereny.  

Radny Jan Tarapata stwierdził, że bardzo go cieszy, że w dniu dzisiejszym 
dyskutujemy na poważne tematy jeżeli chodzi o RPO. Szczególnie chodzi tu                     
o tematykę związana z przedsiębiorczością. Należy pamiętać, że jak wykorzystamy 
ten okres 2014 – 2020 to taką będziemy mieć gospodarkę. Od tego w przyszłości 
będą zależały miejsca pracy i stan finansowy. Jeżeli dzisiaj zaniedbamy rozwój 
finansowy województwa, nie wzmocnimy przedsiębiorstw i nie przygotujemy ich do 
funkcjonowania bez dotacji to w 2020 r. możemy mieć poważne problemy. Musimy 
położyć nacisk na rozwój nauk technicznych, które będą wspomagały tę 
przedsiębiorczość. Porównując produkt krajowy brutto z produktami innych krajów to 
jesteśmy na 23 miejscu co za tym idzie do nadrobienia mamy naprawdę bardzo 
dużo. Jeżeli chodzi o komunikacje to tak jak wspomniał Marszałek walczyliśmy dużo 
o drogę Nr 9, która jest głównym węzłem komunikacji zewnętrznej i wzmacnianie jej 
pozycji jest zasadniczym naszym obowiązkiem po to aby rozwijająca się gospodarka 
i cała społeczność Podkarpacia miała dobry dostęp do centrum kraju. Stwierdził, że 
radny Łączak wspomniał, iż Mielec już wiele skorzystała a ma zapisane znów 73 mln 
zł. a nieszczęściem Mielca jest to, że nie ma dróg krajowych jak maja inne miasta 
m.in. Dębica, gdzie jest w ciągu drogi krajowej Nr 4. Mielec musi w zasadzie 
budować swoja komunikacje i dostępność do strefy ekonomicznej wyłącznie przez 
drogi wojewódzkie więc jest ważne żeby były one dobre dla rozwoju strefy i całego 
powiatu mieleckiego. 

Radny Zdzisław Nowakowski stwierdził, że Pan Marszałek w swojej wypowiedzi 
zwracał uwagę na trudności z praktyczną realizacją projektów w ramach 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych i on podziela pogląd, że będzie to trudne 
ponieważ już samorządy zgłaszają problemy z tym związane. Przede wszystkim 
należy zapytać kto w tej sytuacji będzie beneficjentem projektu, musi powstać pewna 
formalna struktura z udziałem wszystkich samorządów w tym uczestniczących. 
Pytaniem jest kto będzie właścicielem wytworzonego majątku w ramach takiego 
projektu, w jakim stopniu te samorządy będą realizowały wskaźnik danego projektu, 
kto będzie ten projekt rozliczał, co będzie jeśli ktoś w trakcie realizacji projektu się 
wycofa. Dodał, że w kwestii MOF - ów nie ma żadnej wątpliwości i jest to pomysł, 
który na pewno będzie realizowany w ramach nowej perspektywy finansowej a 
dzisiaj wiemy, że dostaniemy z UE o 10 mld pieniędzy więcej. Zapytał co jeśli 
wycofamy się z tzw. ZIT –ów i pozostaną MOF – y to kto będzie odpowiadał za 
realizacje projektów w ramach środków przyznanych tym miejskim obszarom 
funkcjonalnym. 

Radna Teresa Kubas – Hul ze względu na to, że dopuszczona jest możliwość aby 
w ramach RPO wdrażać tzw. lokalne inicjatywy zapytała czy Zarząd Województwa 
przewiduje wyodrębnienie środków na tego typu przedsięwzięcia a jeżeli tak to                 
w których osiach priorytetowych maiłoby to miejsce. 
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Marszałek Województwa Władysław Ortyl odpowiadając radnemu Majchrowiczowi 
stwierdził, że jest problem z MOF – em Krosno i z brakiem w nim Jasła ale podobne 
problemy były w innych miejscach i tam pokazaliśmy pewien model, który w jakiejś 
części może być zadowalający dla tych ośrodków mianowicie potencjalny MOF. W 
tym projekcie jest tez zapis, że MOF – Y muszą się komunikować z potencjalnymi 
MOF – ami i wykraczać poza granice. Odnośnie pytanie radnego Miklicza o strategie 
Bieszczady to w tej chwili prace dobiegają końca, skończone zostały konsultacje 
społeczne. Zarówno ta podstrategia jak i podstrategia Błękitny San to są ważne 
dokumenty. W tym momencie jest podejmowana próba integracji Błękitnego Sanu         
i podstrategii bieszczadzkiej. Marszałek poinformował również, że jak najbardziej 
sprawdzi projekt dotyczący zbiornika Niwistka. Stwierdził, że dostrzega potencjał 
południa i podstrategia Błękitny San jest takim elementem równoważenia i jak w ślad 
za tym pójdą przedsięwzięcia o których już dzisiaj była mowa a które trzeba poprawić 
to będziemy mieć efekt. Odpowiadając radnemu Bartnikowi Marszałek stwierdził, że 
Łańcut jest w ROF – ie natomiast Leżajsk nie, ten znajduje się w strefie 
oddziaływania. Radny Tarapata opowiedział się za polityką przemysłową czyli 
dominantą polityki przemysłowej nad polityką regionalną, marszałek zaznaczył, że on 
również uważa, że teraz jest czas na tworzenie trwałych miejsc pracy, na uczelniach 
nie ma preferencji na kubatury tylko na działania osi I. Zgodziła się, że droga Nr 9 
jest kręgosłupem ale preferencja dla relacji północ – południe jest na pewno S19 
chociaż nie ma uznania w programach rządowych. Odpowiadając radnemu 
Nowakowskiemu Marszałek zgodził się, że temat ZIT – ów jest trudny ale nie mówi, 
że chce te zintegrowane inwestycje robić w sztywnych ramach bo lepsza jest taka 
mniej sformalizowana struktura projektowa, każdy dla siebie jest beneficjentem 
projektu a suma tych projektów daje efekty. Zarząd nie chce robić związku 
komunalnego czy stowarzyszenia bo to same kłopoty z własnością , z kosztami 
eksploatacji itd. Jeżeli chodzi o lokalne inicjatywy, o które pytała radna Teresa Kubas 
– Hul, to Zarząd się zastanawia bo wiadomo jakie są problemy z tą perspektywą jeśli 
chodzi o obszary wiejskie, PROW, być może ten problem zostanie rozwiązany też na 
poziomie kraju. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro poinformował, że obecnie tworzone jest duże 
przedsięwzięcie kluczowe składające się z Doliny Błękitnego Sanu, wniosku, który w 
przedsięwzięciach kluczowych był a dotyczył Zbiornika Solińskiego i Myczkowskiego. 
Związek Gmin Bieszczadzkich liczy 12 gmin a projekt ten dotyczył tyko 3 z nich. 
Został złożony dodatkowy projekt dotyczący głównie gospodarki ściekowej ale nie 
tylko i obejmujący te pozostałe 9 gmin. Obecnie jeden projekt obejmie wszystkie te 
wymienione czyli 12 gmin bieszczadzkich i ok. 50 związanych z Błękitnym Sanem.  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec postulatów zmiany             
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały informując jednocześnie, że 
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Poseł Stanisław Ożóg stwierdził, że cieszy się, że w ostatnim punkcie tak wielu 
kolegów i koleżanek zabrało głos bo po debacie budżetowej miał wrażenie, że                    
w Województwie Podkarpackim jest tylko Sanok. Zaznaczył, że dobrze jest się 
wypowiadać w oparciu o fakty a radny Miklicz mówił, że temu zarządowi zostało tylko 
zawieść wniosek w sprawie Horyńca natomiast na jego stronie internetowej jest 
zamieszczona odpowiedź Ministra Skarbu m.in.. z 10 maja, gdzie jest jednoznacznie 
wyjaśnione jak sprawa wyglądała i dlaczego ten kurort był poddany procesowi 
prywatyzacji. Jeśli chodzi o algorytm środków finansowych na ochronę zdrowia to 
pamiętajmy, że był on wprowadzony rozporządzeniem 1 s tyc znia 2008 r. a jeś li 
chodzi o zaprzysiężenie Rządu PO i PSL- u to miało ono miejsce dwa miesiące 
wcześniej. Poseł poddał pod rozwagę to, czy komisje sejmikowe mają teraz 
debatować nad budżetem i nad jakim projektem budżetu. Stwierdził, że jest realistą            
i 34 mln zł. nie będzie. Stwierdził, że są w tej chwili w Sejmie procedowane dwa 
projekty ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Została powołana podkomisja nadzwyczajna, trzynastoosobowa, w składzie której 
się znalazł. Jeden z projektów to nic innego jak inicjatywa przygotowana przez 
samorząd Miasta Warszawy oraz inicjatywa komisyjna przygotowana przez 
samorząd Mazowsza. Procedowanie nad tymi dwoma projektami ustaw wspólnie 
doprowadziło do przyjęcia przed ośmioma miesiącami do przyjęcia sprawozdania 
podobnej do obecnej podkomisji nadzwyczajnej, w której pracach również brał udział 
i prawdopodobnie w tym samym kierunku pójdzie praca w obecnej podkomisji 
nadzwyczajnej a później w Sejmie. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że były 
zapewnienia Premiera Donalda Tuska i że tylko z powodu tych zapewnień te projekty 
wróciły pod obrady komisji finansów i komisji samorządu terytorialnego. Na poziomie 
2012 r. samorządy na terenie województwa podkarpackiego uzyskały łącznie 
subwencji regionalnej, subwencji równoważącej samorządy gmin i powiatu oraz 
rezerwy ogólnej i rezerwy Ministra Transportu 218 mln zł. jeżeli obecnie dalej pójdzie 
w tym kierunku i zgodnie z zapewnieniem Premiera to generalnie województwo straci 
70%. Nie będzie rezerwy Ministra Transportu, nie będzie rezerwy ogólnej, inaczej 
będzie wyglądać rezerwa równoważąca czy rezerwa regionalna. Zaznaczył, że nie 
przyjmuje do wiadomości tłumaczenia Marszałka Struzika że Mazowsze zostało 
pokrzywdzone bo tak nie jest. Jeśli chodzi o drogi to większość na tym terenie do 
drogi krajowe, placówki kultury finansowane są głównie przez samorząd Miasta 
Warszawa natomiast do naliczania subwencji wyrównawczej i całego systemu 
finansowania zadań przez ten samorząd brane były pod uwagę długości dróg 
wojewódzkich i ilość mieszkańców. Zadania realizowane są głównie przez samorząd 
miasta a mieszkańcy Warszawy stanowią ponad połowę mieszkańców województwa. 
Argumentacja miasta stołecznego Warszawa nie polega na prawdzie dlatego, że na 
etapie prac nad systemem finansowania samorządu terytorialnego była brana pod 
uwagę m.in. sprawa stołeczności z wszelkimi uciążliwościami. Zaznaczył, że uważa, 
iż ustawę o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego należy zmienić dlatego, 
że ona obowiązuje 10 lat, uwarunkowania polityczne, gospodarcze i geopolityczne 
uległy zmianie. Nie wolno dopuścić do tego, że z tego sytemu zostanie wyrwany                 
i zmieniony właśnie system wyrównawczy. Nie do pomyślenia jest to, że oskarża się 
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samorządy m.in. w Województwie Podkarpackim o niegospodarność                                  
i marnotrawienie pieniędzy pochodzących z systemu wyrównawczego. Pomysł jaki 
mieści się w jednym z proponowanych projektów ażeby ten system wyrównawczy, 
zmniejszony o 70% był rozdawany czy przydzielany do samorządów na zasadzie 
konkursu jest nie do przyjęcia i nie można do tego dopuścić. Poprosił aby samorząd 
województwa jak też samorządy innych miast i gmin były na posiedzeniach 
podkomisji reprezentowane dlatego, że przegrywamy poprzez brak argumentów ze 
strony fachowców i samorządów. Wyraził nadzieję, że stanowisko zostanie przyjęte 
jednomyślnie beze podziałów politycznych jakie maja miejsce w ostatnich miesiącach 
na sali plenarnej. Zaznaczył, że jest dla niego bardzo dziwne to, że koleżanka z PO z 
naszego regionu o godzinie 9 głosuje przeciw temu co się proponuje a po dwóch 
godzinach i płomiennie argumentuje z mównicy Sejmowej aby biednemu Mazowszu 
pomóc. Stwierdził, że mówi o Pani Poseł Skowrońskiej bo takie są fakty.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że Poseł Ożóg ich nie przekonał bo decyzję 
podjęli znacznie wcześniej a odnośnie początku jego wystąpienia polecił zapoznanie 
się z interpelacją z dnia 25 marca złożoną przez ówczesnego Przewodniczącego 
Klubu Radnych PO w imieniu Klubu do Marszałka Województwa i z odpowiedzią na 
ta interpelację z dnia 8 kwietnia. Żeby mówić o sprawie komunalizacji Horyńca, 
trzeba znać wiele aspektów tej sprawy i Przewodniczący Buczak je poznał, radni tez 
byli poinformowani w związku z czym dzisiejsze twierdzenie Posła jest 
nieuprawnione bo fakty są takie, że poprzedni zarząd już od czerwca 2012 r. 
zabiegał o komunalizacje dla uzdrowiska Rymanów Zdrój i Horyniec. Horyniec się 
przedłużał dlatego, że była tam rozpoczęta procedura prywatyzacyjna. Zaznaczył, że 
kilkakrotnie spotykał się z ramienia Zarządu z ówczesnym Ministrem Budzanowskim 
w związku z czym myśli, że stawianie sprawy tak jak uczynił to Poseł jest nie fair. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że stanowisko jest ponad podziałami i dobrze, że 
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt tego 
stanowiska, które chciałby odczytać aby było one również dostępne dla 
mieszkańców województwa: 

W związku z postulatami o zmianę regulacji prawnych, zgłaszanymi przez 
województwa, gminy i powiaty dokonujące wpłat do budżetu państwa  
z przeznaczeniem na tzw. „janosikowe”, Sejmik Województwa Podkarpackiego 
apeluje o zabezpieczenia właściwego finansowania realizacji zadań nałożonych na 
jednostki samorządu terytorialnego o niskim wskaźniku dochodów podatkowych. 
W przypadku samorządów województw w latach 2013 – 2014  wpłat do budżetu 
państwa dokonują Województwa Mazowieckie i Dolnośląskie. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego podchodzi ze zrozumieniem do 
problemów najbogatszych samorządów wynikających z funkcjonowania obecnego 
stanu prawnego. Jednocześnie Sejmik zwraca uwagę na konieczność 
funkcjonowania mechanizmów solidarnościowych, których rolą jest zabezpieczenie 
równomiernego rozwoju wszystkich regionów kraju oraz wyrównanie poziomu życia 
jego mieszkańców. 
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Województwo Podkarpackie zarówno na skutek uwarunkowań geograficznych, 
historycznych jak i społecznych nie posiada takiego potencjału gospodarczego jak 
województwa najbogatsze. Ponadto wiele dużych firm działających w województwie 
podkarpackim ma swoje siedziby na Mazowszu i tam płaci podatki korzystając przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej z infrastruktury naszego regionu. 

Planowane na 2013 r. dochody budżetu Województwa Podkarpackiego  
z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynoszą 
39.665.790,-zł natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 
(CIT) wynoszą 120.000.000,-zł. Planowane w uchwale budżetowej Województwa 
Mazowieckiego na 2013 r. dochody z tych tytułów wynosiły odpowiednio: 
236.463.513,-zł (PIT), 1.487.813.600,-zł (CIT). 

W świetle powyższych danych wyraźnie widać, że nie  jest możliwe 
wykonywanie takich samych zadań nałożonych na nasz samorząd bez zapewnienia 
odpowiednich mechanizmów wyrównywania dochodów własnych. Dochody z tytułu 
części regionalnej subwencji stanowią w 2013 roku stanowią  20 % planowanych 
dochodów własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, natomiast w 2014 roku  
24 % dochodów własnych. 

Województwo Podkarpackie realizowało i nadal realizuje wiele inwestycji 
wieloletnich przy udziale środków UE, na finansowanie których zaciągnęło 
zobowiązania wieloletnie przypadające do spłaty w latach 2014 – 2025. Ponadto rok 
2014 jest rokiem rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. 

Ograniczenie dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego 
spowodowałoby brak możliwości wykorzystania dostępnych środków UE, jak też 
zagrożenie braku możliwości spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu 
wyemitowanych obligacji. 

Dlatego też Sejmik Województwa apeluje o zapewnienie mechanizmu 
wyrównywania dochodów samorządów gwarantującego utrzymanie poziomu 
dochodów uboższych regionów.  

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem w wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 
22 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/797/13 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska wobec przyjętych przez Sejm RP 
zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały informując jednocześnie, że 
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Poseł Stanisław Ożóg stwierdził, że 15 listopada minął czas kiedy samorządy 
terytorialne składały projekty budżetu do RIO oraz przedkładały swoim radom. Sześć 
dni później wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, który był wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego                   
z 31 stycznia br. Chodziło o uregulowanie spraw które w systemie finansowania 
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samorządów terytorialnych a mianowicie o sposób podziału rezerwy subwencji 
ogólnej – 168 mln zł. Dotychczas ta rezerwa była dzielona na podstawie 
rozporządzenia Ministra Finansów i każdorocznie uzgadniana między Ministrem a 
strona samorządową w komisji wspólnej. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował 
podział rozporządzeniem i nałożył wymóg podziału ustawowego. Została dokonana 
wrzutka na wspólnym posiedzeniu komisji finansów i samorządu terytorialnego przez 
Klub PSL odnośnie poprawki ograniczającej wpłaty do systemu wyrównawczego 
powyżej kwoty 400 mln zł. jedyny samorząd, Województwo Mazowieckie miało 
zapłacić 648 mln zł. w związku z tym co się stało najpierw na posiedzeniu komisji 
głosami PO, SLD i PIS została ta poprawka odrzucona a następnie w przeciągu 
dwóch godzin cos się stało i w czasie drugiego czytania na sali plenarnej PO 
zmieniła swoje stanowisko i na połączonych posiedzeniach komisji o godz. 23 czyli 
pod osłoną nocy, poprawka została przyjęta. Na drugi dzień w bliku głosowań                    
o godz. 9 została przegłosowana. W ten sposób na biedny samorząd Mazowsza               
w formie pożyczki ma się zrzucić 15 pozostałych samorządów wojewódzkich, których 
nikt nie pytał o zdanie. Ustawa o komisji wspólnej z maja 2005 r. nakłada na Rząd 
obowiązek zasięgnięcia opinii komisji wspólnej w przypadku, gdy projekt aktu 
prawnego rodzi skutki finansowe w j. s. t. Złamano zapis tej ustawy. Te pieniądze 
maja być zwrócone w przeciągu trzech lat natomiast wiemy jakie draństwo szykuje 
się od stycznia 2015 r. zaznaczył, że w ustawie okołobudżetowej, trzy tygodnie temu, 
pojawiła się poprawka PSL ażeby z budżetu państwa samorządowi województwa 
mazowieckiego udzielić pożyczki w wysokości 200 mln zł. Zaznaczył, że był 
przeciwny temu i przekonywał koleżanki i kolegów aby się temu sprzeciwić ale po 
analizie i po tym jak dowiedział się jakie są inne pomysły to przekonywał koleżanki i 
kolegów nie tylko ze swojego klubu, żeby poprzeć poprawkę aby samorząd 
Mazowsza otrzymał wsparcie z budżetu państwa. Tak tez się stało, ta ustawa jest 
przegłosowana z zapisem 200 mln zł. dla samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Dodał, że zadał pytanie Pani Majchrzak czy jakikolwiek wniosek do Ministra 
Marszałek Struzik w tej sprawie złożył i dowiedział się, że takiego wniosku nie było, 
dlatego, że tam jest postawiony wymóg złożenia programu naprawczego.  

Radny Czesław Łączak odczytał fragment stanowiska Sejmiku: 

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża oburzenie wobec przyjętych 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 listopada 2013 roku zmian ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sprzeciw Sejmiku budzi zarówno 
przyjęty mechanizm udzielenia ulgi w zobowiązaniach Województwa Mazowieckiego 
w stosunku do budżetu państwa kosztem budżetów innych województw jak i tryb 
prowadzenia prac nad zmianami mającymi wejść w życie od roku 2014. 

 
Stwierdził, że Poseł Ożóg wyraził w swoim wystąpieniu rzeczy zawarte                             
w uzasadnieniu do projektu uchwały. Dodał, że ma nadzieję, że to stanowisko jak tez 
starania Posłów i senatorów będą przydatne do takiego rozwiązania sprawy abyśmy 
nie byli pokrzywdzeni przez ustawę, którą przyjął Sejm w tej sprawie.  



 
 

35 
 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk w imieniu Zarządu zaproponował 
autopoprawkę do przedmiotowego stanowiska polegająca na wprowadzeniu zapisu 
„Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża stanowczy protest w zamian za 
„oburzenie”, które w tej sytuacji jest stwierdzeniem zbyt łagodnym. Ponadto poprosił 
Przewodniczącego aby w tak ważnym głosowaniu sprowadzić radnych PO , którzy 
prawdopodobnie są na korytarzu i zasugerować aby też brali udział w tak ważnym 
głosowaniu. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak poprosił wszystkich radnych o powrót 
na salę obrad i w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie nad projektem wraz z autopoprawką w wyniku którego uchwała została 
przyjęta  jednogłośnie 19 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. 

Uchwala NR XL/798/13 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 
finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i w związku z brakiem  
głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem w wyniku którego uchwała 
została przyjęta  jednogłośnie 18 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 

Uchwala NR XL/799/13 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Podjecie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego popierającego wdrożenie Strategii dla Karpat.  

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Współpracy z Zagranica, Turystyki i Promocji. W związku            
z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem w wyniku którego 
uchwała została przyjęta  jednogłośnie 17 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/800/13 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. ( z późn. zm.) w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Współpracy z Zagranica, Turystyki i Promocji. W związku            
z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem w wyniku którego 
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uchwała została przyjęta  jednogłośnie 17 głosami za, nikt nie był przeciw, 2 osoby 
wstrzymały się od głosu. 

Uchwala NR XL/801/13 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/804/10 z dnia 25 stycznia 
2010 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto 
Rzeszów”. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem w wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 18 głosami za, 
nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/802/13 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska 
dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 
dla Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. W związku z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem w wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 19 głosami za, 
nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/803/13 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
dotyczącego opracowania i szybkiego wdrożenia Krajowego Programu 
Ochrony Powietrza. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że jest 
pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska z uwagą. 

Radny Stanisław Bajda poinformował, że stanowisko komisji zawiera propozycję 
aby uchwała ta nie była przyjmowana w formie apelu ale wniosku Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego dotyczącego opracowania i szybkiego wdrożenia 
Krajowego Programu Ochrony Powietrza. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem wraz z poprawką komisji w wyniku którego uchwała 
została przyjęta  jednogłośnie 19 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 

Uchwala NR XL/804/13 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.  

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że Komisja 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. W związku z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem w wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 21 głosami za, 
nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/805/13 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.  

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że Komisja 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały i poprosił o zgłaszanie kandydatur.  

Radny Janusz Ciółkowski zaproponował kandydaturę Pana Wojciecha 
Brzezowskiego i przekazał zgodę na kandydowanie na piśmie. 

Radny Mariusz Kawa zaproponował kandydaturę Radnego Władysława Stępnia, 
który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że w związku z faktem, że są dwie kandydatury 
a jedno miejsce w radzie należy przygotować karty do głosowania i wyłonić skład 
komisji skrutacyjnej i poprosił o kandydatury do składu komisji. 

Przewodniczący Klubu PiS zgłosił kandydatury Fryderyka Kapinosa, Jarosława 
Brenkacza i Tadeusza Majchrowicza do składu komisji, kluby opozycyjne nie zgłosiły 
swoich kandydatów. 

Przewodniczący Sejmiku zaproponował przegłosowanie trzyosobowego składu 
komisji skrutacyjnej.  

Głosowanie nie doszło do skutku z powodu braku quorum ponieważ radni Klubów 
PO, PSL i SLD opuścili salę obrad. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że obserwuje na tej sali obstrukcje 
działań, ilekroć pojawia się jakaś dyskusja to poszczególne kluby opuszczają obrady. 
Najpierw Klub SLD, któremu nie podobało się, że będziemy debatować nad 
projektem budżetu potem PO i PSL gdy glosowaliśmy projekt stanowiska gdzie po 
pracach w komisjach była jednogłośna decyzja a teraz prawdopodobnie ktoś umówił 
się z kimś, prawdopodobnie z Panem Filą – dotychczasowym członkiem rady 
społecznej, że on zrezygnuje i w to miejsce wejdzie radny Władysław Stępień i to 
umówienie my musimy realizować bo jeże linie to proszę zobaczyć co się dzieje. 
Dochodzi na tej Sali do sytuacji dziwnych. 



 
 

38 
 

Radny Fryderyk Kapinos zaznaczył, że pamięta jak na jednej z sesji jego kolega 
Janusz Ciółkowski został zgłoszony do rady społecznej a SLD zgłosiło swojego 
kandydata, wówczas tez nam się to nie podobało ale nikt z sali nie wychodził i nie 
robił żadnej obstrukcji. W związku z powyższym poprosił aby przywołać radnych do 
porządku. 

Przewodniczący Sejmiku wezwał radnych do powrotu na salę obrad i podjęcie 
swoich zadań. Po bezskutecznych wezwaniach ogłosił 15 minutową przerwę do 
godz. 1730

Radny Janusz Ciółkowski stwierdził, że nie sądził, że swoim zgłoszeniem wywoła 
taka burzę. Przypomniał przypadek sprzed dwóch lat kiedy to jego kandydatura do 
rady społecznej szpitala w Stalowej Woli została złożona a ówczesny klub koalicji 
rządzącej zgłosił swojego kontrkandydata. Nikt wówczas sali nie opuszczał                       
a głosowanie się odbyło. Dodał to tylko ku refleksji i zastanowieniu Państwa radnych 
z opozycji a następnie wycofał zgłoszoną przez siebie kandydaturę Wojciecha 
Brzezowskiego.  

. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak przypomniał radnym, którzy zerwali 
quorum wydarzenie z poprzedniej kadencji bo niektórzy z nich mają duże 
doświadczenie w opuszczaniu sali, co według niego jest postępowaniem 
niedopuszczalnym i niegodnym postawy radnego bo zasady demokracji są takie, że 
rozstrzygamy kwestie w drodze głosowań a nie, że do tych głosowań nie 
dopuszczamy.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że rozumie zdenerwowanie Przewodniczącego  
i jego połajanki wobec opozycji ale zaznaczyć tu należy, że wiele posiedzeń komisji 
by się nie odbyło gdyby nie kluby opozycyjne bo radni obecnej koalicji niestety na 
posiedzenia komisji nie chodzą. Ponadto zaznaczyła, że w dniu dzisiejszym opozycja 
przymknęła oko, że co najmniej dwie uchwały weszły bez opinii komisji a bez tych 
opinii nie powinny być wprowadzone do porządku. 

Radny Mariusz Kawa złożył formalny wniosek o wycofanie kandydatury Władysław 
Stępnia, stwierdził, że dobrą praktyką byłoby odłożenie tego na kolejną sesję kiedy to 
w spokoju będziemy mogli ten temat przegłosować.  

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak zapytał radcę prawnego Annę Łopuch 
czy w związku z brakiem kandydatur Sejmik może powyższy projekt uchwały 
przegłosować na kolejnej sesji. 

Radca Prawny Anna Łopuch odpowiedziała, że nie ma przeszkody formalnej. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że Komisja 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 
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uchwały. W związku z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
projektem w wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 19 głosami za, 
nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/806/13 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że wszystkie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. W związku z brakiem  głosów                
w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem w wyniku którego uchwała została 
przyjęta  jednogłośnie 21 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. 

Uchwala NR XL/807/13 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia              
z Radą Miasta Rzeszowa. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że komisja 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                  
W związku z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem w 
wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 22 głosami za, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/808/13 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji 
Kolbuszowa i Widełka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kolbuszowa. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że komisja 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. W związku z brakiem  głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie nad projektem w wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 
22 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/809/13 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nisko oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Nisko. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że komisja 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. W związku z brakiem  głosów w dyskusji zarządził 
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głosowanie nad projektem w wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 
20 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/810/13 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że komisja 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                
W związku z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem w 
wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 21 głosami za, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/811/13 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że Komisja 
Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W związku             
z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem wraz z 
autopoprawką w wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 22 głosami 
za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/812/13 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego +AUTOPOPRAWKA 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że Komisja 
Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W związku             
z brakiem  głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem wraz z 
autopoprawką w wyniku którego uchwała została przyjęta  jednogłośnie 22 głosami 
za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwala NR XL/813/13 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/723/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie stanowiska 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. ,,Ochrona              
i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 
remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku               
w Łańcucie (OR – KA II)”. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i poinformował, że Komisja 
Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. W związku z brakiem  głosów w dyskusji 
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zarządził głosowanie nad projektem wraz z autopoprawką w wyniku którego uchwała 
została przyjęta  jednogłośnie 20 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 

Uchwala NR XL/814/13 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Informacja nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013                    
w województwie podkarpackim. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona                      
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Promocja Podkarpacia poprzez kulturę w kraju i za granicą realizowana 
poprzez instytucje kultury podległe samorządowi Województwa 
Podkarpackiego (lata 2012 i 2013). 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona                     
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona                    
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze 
środków ochrony gruntów rolnych w 2013 r. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona                     
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – stan na dzień 30 września 
2013 r. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona                   
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      
od 14 października 2013 r. do 8 listopada 2013 r. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona                   
załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXIX sesji w dniu 28 
października 2013 r. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona                   
załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 
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Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że radny Dariusz Sobieraj złożony chorobą 
musiał wcześniej opuścić sesję ale złożył 3 interpelację. 

Pierwsza dotyczy mostów w gminie Dydnia w ciągu drogi Grabownica – Przeworsk             
i stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu 

Druga dotyczy potoku Lubatówka w miejscowości Głowienka w Gminie Miejsce 
Piastowe i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu 

Trzecia dotyczy przekwalifikowania potoku Średni Nr 143 na potok melioracji 
wodnych i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Radny Mariusz Kawa złożył interpelację dotyczącą zamiaru i kierunku zmian                    
w funkcjonowaniu Teatru im. Wandy Siemaszkowej i odwołania Dyrektora Cabana, 
stanowi ona załącznik nr 34 do protokołu. 

Radny Jarosław Brenkacz złożył 2 interpelacje dotyczące rozbudowy drogi nr 880 
Jarosław – Pruchnik i właściwej lokalizacji sygnalizacji świetlnej oraz wezwania do 
zapłaty przez Województwo Podkarpackie kwoty 184.015,38 zł dla MZK Sp. z o.o.            
w Jarosławiu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie.  

Interpelacje stanowią załącznik nr 35 i 36 do niniejszego protokołu. 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Przewodniczący Sejmiku poprosił radcę prawnego Panią Annę Łopuch                             
o przedstawienie informacji dotyczącej procesu, który odbył się wczoraj                             
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w związku ze skargą na decyzję 
samorządu województwa. 

Radca Prawny Anna Łopuch poinformowała, że w dniu wczorajszym miała 
zaszczyt reprezentować Sejmik Województwa Podkarpackiego przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w rzeszowie, na rozprawie poświęconej rozpatrzeniu 
skargi Pani Agnieszki Rejman na uchwałę Sejmiku WP w sprawie odwołania z funkcji 
Marszałka Województwa Pana Mirosława Karapyty. Skarżąca domagała się 
stwierdzenia nieważności tej uchwały. Sąd podzielił argumenty Sejmiku WP zawarte 
w uchwale, w której Sejmik nie uwzględnił wezwania Pani Agnieszki Rejman do 
stwierdzenia nieważności tej uchwały. Sejmik stwierdził, iż mieszkanka województwa 
tylko z faktu, iż jest mieszkanka tegoż województwa nie może wywodzić prawa do 
zaskarżania uchwał organów j.s.t. a nadto podkreślił, iż nie wykazała ona interesu 
prawnego w zaskarżeniu tejże uchwały i nie wykazała w jaki sposób poprzez 
podjęcie uchwały Sejmik WP naruszył jej prawa. W związku z powyższym skarga 
została oddalona.  
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Przewodniczący Sejmiku zwrócił się do wszystkich radnych, nie tylko 
opozycyjnych, ale i radnych ze swojego klubu macierzystego PiS z prośbą o udział  
w pracach komisji merytorycznych i sesjach. Zaznaczył, że usprawiedliwia 
nieobecności i nie zdarzyło się chyba, żeby nie usprawiedliwił bo nie chce śledzić                
i sprawdzać ale zaczynają mieć miejsce sytuacje, że brakuje quorum na 
posiedzeniach. Dodał, że otrzymał skargę od Przewodniczącego Komisji Współpracy 
z Zagranicą, Turystyki i Promocji dotycząca faktu, że dwoje radnych z Klubu PO 
opuściło posiedzenie komisji zrywając tym samym quorum. 

Radna Teresa Kubas – Hul odniosła się do przedmiotowej skargi 
Przewodniczącego Komisji gdyż jak przypuszcza dotyczy to jej osoby i Radnego 
Macieja Lewickiego. Zaznaczyła, że sytuacja była taka, że na posiedzenie komisji 
została zaproszona osoba, która bez uzgodnienia z członkami komisji, prowadziła 
wykład. Dodała, że wychodząc z posiedzenia komisji zapytali czy będzie jeszcze coś 
co wymaga przegłosowania i będzie przedmiotem opinii komisji i usłyszeli od 
Przewodniczącego, że już nie. W związku z powyższym zrezygnowali z radnym 
Lewickim z wykładu, który nie był dla niech interesujący. Ponadto zaznaczyła, że 
temat wykładu nie był w planie pracy komisji na ten rok w związku z czym 
zaapelowała do Przewodniczącego Komisji aby trzymać się planu pracy a jeżeli chce 
radnym serwować prelekcje to żeby zostało to wcześniej uzgodnione. 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji 
Władysław Turek zaznaczył, że na posiedzenie komisji został zaproszony Pan Grali 
Magakian Dyrektor Stowarzyszenia ERWIN z Ostrowca Świętokrzyskiego, który 
wcześniej napisał pismo skierowane do komisji a chodziło o prezentacje jego 
opracowania nt. polityki i partnerstwa wschodniego, które dokonane zostało na 
zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Członkowie komisji zostali o tym 
powiadomieni w zaproszeniu na posiedzenie komisji. Dodał, że kolejne punkty nie 
wymagały opiniowania jednakowoż był ważny punkt bo w dniach 7-8 grudnia 
podejmujemy naszego odpowiednika z Rady Obwodowej Lwowa i omawiane były 
ustalenia dotyczące tego spotkania. Zaznaczył, że został zignorowany dlatego tez 
powiadomiło tym zdarzeniu Przewodniczącego sejmiku i nie życzy sobie na 
przyszłość aby takie zdarzenia miały miejsce. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że kolejna sesja, na której przyjmowany 
będzie budżet województwa na 2014 r., planowana jest na dzień 30 grudnia br. 
prawdopodobnie będzie to też sesja opłatkowa aby radni mieli możliwość złożenia 
sobie życzeń na nowy rok. 
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Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku Pan Wojciech 
Buczak zamknął obrady XL sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego                        
IV kadencji.  

Sesja zakończyła się o godz. 1820

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

. 

 

 

                   
                         Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego       
    

      Wojciech Buczak 

 

Protokołowała: 
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