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Protokół Nr XXXVIII/13 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 września 2013 r. 

 

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 23 września  
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 przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji działań 
dotyczących wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny (po pkt. 26) 

−  w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011 – 2016”, w roku 2013 (po pkt. 26) 

− w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania 
oraz sposobu noszenia. 

− w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany 
Uchwały Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
31 maja 2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony 
dla 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 r. 

− w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Województwa Podkarpackiego. 

− Informacja dotycząca wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych 
planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia 
w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu 
Terytorialnego na lata 2014 – 2020 (po pkt. 5) 

− Informacja w sprawie stanu realizacji projektu Budowa Centrum 
Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego (po pkt. 5) 

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

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia Województwa 
Podkarpackiego do realizacji działań dotyczących wprowadzenia Wojewódzkiej Karty 
Dużej Rodziny głosowało 29 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu.  
 
Za wprowadzeniem projektu w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2011 – 2016”, w roku 2013 uchwały głosowało 28 radnych, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustanowienia odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad 
i trybu nadawania oraz sposobu noszenia głosowało 27 radnych, jedna osoba była 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany składu 
osobowego Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” oraz zmiany Uchwały Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” głosowało 27 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 radni głosowali jednomyślnie 30 głosami za.  
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Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego radni głosowali jednomyślnie 28 
głosami za. 

Za wprowadzeniem informacji dotyczącej wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych 
planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia                    
w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego 
na lata 2014 – 2020 głosowało 27 radnych, jedna osoba była przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Za wprowadzeniem informacji dotyczącej  stanu realizacji projektu Budowa Centrum 
Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego radni głosowali 
jednomyślnie 29 głosami za. 
 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XXXVI sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

6. Informacja dotycząca wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do 
realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie 
negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014 
– 2020. 

7. Informacja dotycząca  stanu realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo – 
Kongresowego Województwa Podkarpackiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ponownie złożonej skargi na działalność Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury                         
i Dziedzictwa Narodowego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/185/11 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub 
przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, 
wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie ruchomych 
aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
utworzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz 
sposobu noszenia + AUTOPOPRAWKA 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany Uchwały                              
Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r.                
w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” + AUTOPOPRAWKA 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rudnik 
nad Sanem. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Nisko. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Kolbuszowa. 
19. Podjecie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Domaradz. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Nozdrzec. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic 

aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca 

Pio w Przemyślu. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Brzozowskiemu. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dotyczącego ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec wejścia w życie od roku 

2014 nowego sposobu ustalania wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego. 

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

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

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.  
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do 

realizacji działań dotyczących wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny. 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011 – 2016”, w roku 2013. 

31. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za                       
I półrocze 2013 r. 

32. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Podkarpackiego. 
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33. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2013 r. planów finansowych instytucji 
kultury podległych Samorządowi Województwa.  

34. Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego. 
35. Informacja na temat działalności grup producentów rolnych oraz grup producentów 

owoców i warzyw wpisanych do Rejestru prowadzonego przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

36. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego. 
37. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia 

negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym. 
38. Informacja dotycząca działań zmierzających do zmiany statusu zakładów kształcenia 

nauczycieli. 
39. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      

od 6 sierpnia 2013 r. do 6 września 2013 r. 
40. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVII sesji w dniu 26 sierpnia 2013 r. 
41. Interpelacje i zapytania radnych. 
42. Wnioski i oświadczenia radnych. 
43. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie protokołu XXXVII sesji. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że protokół XXXVII sesji Sejmiku został 
radnym przekazany, nie wpłynęły żadne uwagi w związku z czym zarządził 
głosowanie za jego przyjęciem. Protokół został przyjęty 29 głosami za, nikt nie był 
przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

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

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i w związku z brakiem głosów 
w dyskusji zarządził głosowanie nad projektem w wyniku którego uchwała została 
przyjęta  29 głosami za, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwala NR XXXVIII/739/13 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i w związku z brakiem głosów 
w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego uchwała została przyjęta                    
26 głosami za, jedna osoba była przeciw, trzy wstrzymały się od głosu. 

Uchwala NR XXXVIII/740/13 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił projekt uchwały i w związku z brakiem głosów 
w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego uchwała została przyjęta                    
22 głosami za, jedna osoba była przeciw, sześć osób wstrzymało się od głosu. 

Uchwala NR XXXVIII/741/13 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Informacja dotycząca wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych 
planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w 
mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu 
Terytorialnego na lata 2014 – 2020. 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że lista ma charakter wstępny gdyż będą 
przy niej musiały być prowadzone rozliczne prace, których harmonogram przedstawi 
w dalszej części wystąpienia. Nabór był ogłoszony 17 lipca i do 21 sierpnia 
czekaliśmy na projekty, wpłynęło 400 przedsięwzięć na łączną kwotę 41 mld zł. 
Zaznaczył, ze miały to być projekty i przedsięwzięcia takie, które mogą być 
finansowane jedynie z poziomu krajowego bądź to z budżetu bądź z różnych 
funduszy celowych, którymi dysponuje rząd czy ministerstwa. Zespół oceniający po 
analizie zgłoszeń wybrał 143 przedsięwzięcia a ich zatwierdzenie odbywało się na 
dwóch posiedzeniach Zarządu, ich wartość opiewa na 26 mld zł. i jako wstępna lista 
zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Marszałek 
poinformował, że przedsięwzięcia podzielone zostały na cztery grupy.  

1. Lista przedsięwzięć zgłoszonych do krajowych programów operacyjnych i 
regionalnego programu operacyjnego (z wymaganym współfinansowaniem 
budżetu państwa).  
 

2. Przedsięwzięcia istotne dla województwa, które mogą być sfinansowane  
           z Budżetu Państwa lub środków celowych.  

3. Przedsięwzięcia istotne dla województwa nie zgłoszone przez właściwych 
beneficjentów, a których potrzebę realizacji widzi Samorząd Województwa 
oraz inne jednostki. 
 

4. Wytypowane przez Samorząd Województwa odcinki dróg wojewódzkich do 
ewentualnej realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Dodał, że niektóre z racji oczywistych zostały już pogrupowane o czym beneficjenci 
zostaną zawiadomieni. 

Podkreślił, że nabór do RPO na projekty kluczowe będzie ogłoszony za ponad 
miesiąc. 
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Obecnie przeprowadzane są analizy i wypełniane projekty ze wstępnej listy 
przedsięwzięć ostatecznie badana jest komplementarność z innymi projektami, 
odnosimy się do strategii – w niektórych grupach brakuje przedsięwzięć i silnego 
mandatu do negocjacji. Następnie przeprowadzona będzie dyskusja nad finalną 
wersją tej listy na Regionalnym Forum Terytorialnym, które jest przy naszym 
Regionalnym Obserwatorium. Po tym Zarząd przyjmie tę listę jako ostateczną                     
i będzie to stanowiło mandat negocjacyjny samorządu. Konsultacje, które będą 
prowadzone będą miały warstwę merytoryczną czyli Regionalne Forum terytorialne 
ale chcielibyśmy też rozmawiać z różnymi środkami opiniotwórczymi tj. uczelnie, 
grupy przedsiębiorstw, klastry, wojewoda. Możliwe będą prace w komisjach                        
i oczywiście na sesji Sejmiku. Dodał, że na kolejnym etapie chciałby spotkać się z 
parlamentarzystami aby oni też się do tego odnieśli. Stwierdził, że jednomyślności 
nie zakłada ale chciałby uzyskać maksymalny konsensus. 

Radny Władysław Stępień stwierdził, że 27 września grupa radnych w Stalowej 
Woli organizuje spotkanie z przedstawicielami czterech samorządów gdzie chcą 
rozmawiać o priorytetach inwestycyjnych na północy Podkarpacia. Zaznaczył, że 
Marszałek otrzymał zaproszenie i zapytał czy ktoś z Zarządu będzie w tym spotkaniu 
uczestniczył. 

Marszałek Władysław Ortyl odpowiedział radnemu, że poważnie traktuje takie 
zaproszenia jednak nie może uczestniczyć ze względu na konferencję nt. służby 
zdrowia. Zaznaczył jednak, że ktoś z Zarządu się tam uda jak również 
przedstawiciele departamentów merytorycznych. Ponadto zaznaczył, że 30 września 
będzie spotkanie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które 
przewiduje trzygodzinna dyskusje na ten temat. Dodał, że będzie umożliwione 
spotkanie samorządów z dyrektorami departamentów merytorycznych UM. 

Radny Janusz Konieczny zapytał jak wygląda sytuacja w zakresie zgłoszonych 
potrzeb ochotniczych straży pożarnych z terenu naszego województwa.  

Marszałek Władysław Ortyl odpowiedział radnemu, że ochotnicze pożarnictwo                
w zakresie dostępu do krajowych źródeł się nie mieści dlatego tez nie ma tego na 
liście, są za to cenne inicjatywy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej m.in. 
projekt mówiący o usytuowaniu dodatkowej jednostki w węźle autostradowym obok 
Jasionki.  

Radny Janusz Konieczny stwierdził, że4 być może się myli ale jest po 
czwartkowym spotkaniu członków zarządu z całej Polski i w innych województwach 
to się mieści dlatego tez poprosił aby Pan Marszałek poinformował go pisemnie 
dlaczego w naszym województwie potrzeby ochotniczych straży pożarnych się nie 
kwalifikują. 

Marszałek Władysław Ortyl odpowiedział radnemu, że oczywiście udzieli pisemnej 
odpowiedzi. Dodał również, że linia demarkacyjna nie jest jeszcze ustalona ale w 
tzw. międzyczasie niewiele się zmieniło, zaznaczył, że było zgłoszonych kilkanaście 
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projektów na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w różnych 
miejscowościach jednak niestety takie projekty się nie mieszczą. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ewa Draus zapytała o losy projektów, które nie 
zostaną zakwalifikowane do programów krajowych, są projekty które są niewielkie 
wartościowo a dotyczą spraw lokalnych i kwalifikowałyby się do RPO czy mają one 
szanse znaleźć się na liście RPO. 

Marszałek Władysław Ortyl odpowiedział, że jeżeli projekt ma istotne znaczenie dla 
naszego województwa a z jakiegoś powodu nie zmieścił się w układzie krajowym to 
będą chcieli go realizować w układzie regionalnym. Nie jest to jednak pewne, że 
odpowiedz będzie pozytywna dlatego, że linia demarkacyjna może czasami zabronić 
realizacji takiego projektu wówczas można go przebudowywać i nadać mu charakter 
wyłącznie regionalny po to aby nie zakłócał linii demarkacyjnej. Nabór na listę 
projektów kluczowych RPO będzie ogłaszany 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ewa Draus dodała, że rozumie, iż dopiero po 
odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju regionalnego tudzież po odpowiedziach innych 
ministerstw konstruowana będzie lista RPO. 

Marszałek Władysław Ortyl odpowiedział, że czekają na pierwszą odpowiedź gdyż 
gdyby te dwa nabory prowadzone były równolegle to byłoby jeszcze więcej 
zamieszania niż jest obecnie. Nabór na listę projektów kluczowych RPO będzie 
ogłaszany po pierwszych opiniach. 

Informacja dotycząca  stanu realizacji projektu Budowa Centrum 
Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że w dniu 22 sierpnia 2011 r. 
Województwo Podkarpackie wystąpiło do Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości - instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie  Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013  o wpisanie zadania 
pn.”Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego” na  Listę Projektów  Indywidualnych. 31 października 2011 r. 
Województwo Podkarpackie wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju 
Regionalnego podpisało umowę partnerską o podjęciu współpracy przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji. Do zadań partnera należało m.in.  

- opracowanie studium wykonalności,  
- przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego, 
- opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji, 
- realizacja inwestycji; 
  W wyniku wstępnej pozytywnej oceny projektu 20 stycznia 2012 została 

podpisana umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowa). 
Trwające blisko rok prace nad kompletowaniem wymaganej dokumentacji 
doprowadziły do podpisania 14 grudnia 2012 r. umowy o dofinansowanie projektu. 
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Całkowity koszt projektu  102 080 242,00 

Koszty kwalifikowalne z Vat 95 088 468,64 

Koszty niekwalifikowane z Vat 6 991 773,36 

W tym dofinansowanie EFRR+BP 47 544 234,32 

Wkład własny 54 536 007,68 
 

Tabela nr. 1 Wymiar finansowy inwestycji w zł (na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z dnia 
14 grudnia 2012 r.) 

Zgodnie z podpisana umową zakończenie projektu przypada na 30 grudnia 2015 r.   

Przedmiotem projektu jest obiekt podzielony na część kongresową (bryła 
odwróconego stożka) i część wystawienniczą (bryła elipsoidy) 

Łączna powierzchnia netto budynku wyniesie 27 552,09 m² 

Kubatura brutto obiektu 203 705,86 m³ 

W części kongresowej znajdą się dwie sale konferencyjne, restauracja z zapleczem 
kuchennym, sala bankietowa i kongresowa, szatnia, i inne. W części wystawienniczej 
znajdzie się przestrzeń wystawowa o powierzchni ponad 7500 m², pomieszczenia 
biurowe, podziemna przestrzeń parkingowa, pomieszczenia techniczne, i inne. 

Zgodnie z zapisami umowy rozpoczęcie realizacji projektu zostało ustalone na 
dzień 28 września 2012 r i od tej chwili rozpoczął się okres kwalifikowlaności 
wydatków. 

Do końca II kw. 2013 r. wszystkie zadania realizowane były według obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu (załącznik nr 1), który zakładał  
w okresie od 2012 do II kw. 2013 następujące zadania: 

• prace przedprojektowe i projektowe; 

• przygotowanie dokumentacji (wypisy, wyrysy, uzgodnienia, dokumentacja 
geotechniczna, geologiczno – inżynieryjna, opłaty za wydanie warunków, 
pozwolenie na budowę itp.); 

• ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i inżyniera kontraktu. 

Przetarg ograniczony na roboty budowlane ogłoszono w lutym 2013 r. Termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął w dniu 22 
marca 2013 r. Zostało złożonych 16 wniosków i wszyscy oferenci wykazali spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu. W dniu 14 czerwca 2013 r. do 16 wykonawców 
przekazano zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia (w tym projekty wykonawcze) Termin otwarcia ofert przypadł na dzień 2 
sierpnia 2013 r.  
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Ostatecznie zostało złożonych 5 ofert na następujące kwoty brutto: 

1. Konsorcjum firm: Lider: Coprosa Polska Sp. z o.o. i Partner Construuccionesy 
Promociones Coprosa S.A. - 129 150 000,00 zł 

2. MIRBUD S.A. - 149 295 569,31 zł 

3. BUDIMEX SA - 125 750 000,00 zł 

4. Best Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. - 

5. ERBUD Spółka Akcyjna - 131 733 000,00 zł 

122 916 659,98 zł 

 

Według kosztorysu inwestorskiego wartość robót budowlanych wynosi 
126 116 726,92 zł netto, co daje kwotę 155 123 573,11 zł brutto. 

Równolegle w czerwcu 2013 roku ogłoszony został również przetarg nieograniczony 
na Inżyniera Kontraktu dla projektu. Termin otwarcia ofert przypadł na dzień 26 lipca 
2013 r.  

Ostatecznie zostało złożonych 12 ofert z czego najniższa złożona przez Bud-Invent 
sp. z o.o. opiewa na kwotę brutto -  547 000,00 zł, a najwyższa opiewa na kwotę 
brutto 2 900 340 zł. 

Na powyższe postępowania uzyskano opinię prawną, która potwierdziła iż nie 
naruszają ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający (Województwo Podkarpackie) zamierzał przeznaczyć na „budowę CWK 
WP” – 89 758 455,52 zł. Różnica pomiędzy kwotą planowana do wydatkowania na 
ten cel, a kwotą otrzymaną w wyniku procedury przetargowej wynosi 
 

Zamawiający (Województwo Podkarpackie) zamierzało przeznaczyć na „Inżyniera 
Kontraktu” – 959 400,00 zł. W wyniku przetargu kwota spadła o 412 400,00 zł. 

33 158 204,46 zł. 

Uwzględniając oszczędności w przetargu na „Inżyniera Kontraktu” brakująca 
kwota wynosi  32 745 804,46 zł. 

Wyniki procedury przetargowej powodują wzrost całkowitej wartości projektu 
do kwoty 134 826 046,46 zł. 

W wyniku zapytania skierowanego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego uzyskał wstępne zapewnienie od   Pani 
Iwony Wendel – Podsekretarz Stanu w MRR o możliwości zwiększenia 
dofinansowania o 12 mln. zł. ( zapytanie opiewało o kwotę 16,5 mln. zł.) 
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Wartości uwzględniające wybór 
najniższych ofert z 

przeprowadzonych procedur 
przetargowych 

Różnica w stosunku do 
wartości z umowy o 

dofinansowanie 

Całkowity koszt projektu 134 826 046,46 32 745 804,46 

Koszty kwalifikowalne z Vat 128 246 673,10 33 158 204,46 

Koszty niekwalifikowane z Vat 6 579 373,36 -412 400,00 

W tym dofinansowanie EFRR+BP 
59 544 234,32  

( w tym 12 mln. z MRR 
zwiększające dofinansowanie) 

12 000 000,00 

Wkład własny 75 281 812,14 20 745 804,46 
Tabela nr. 2 Szacunkowe wartości w zł uwzględniające wybór najniższych ofert w przeprowadzonych 
procedurach przetargowych oraz różnica w stosunku do zawartej umowy o dofinansowanie projektu. 

 

Wydatki niekwalifikowane jakie zostały dotychczas poniesione przez Partnera 
projektu (Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego) i przekazane w formie dotacji 
celowej przez Województwo Podkarpackie  wynoszą  3 624 964,67 zł. W kwocie tej 
zawarte są m.in. koszty projektu i dokumentacji projektowej, koszty związane  
z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w zespołach: zarządzającym, projektowym, 
merytorycznej i finansowej obsługi projektu, obsługi prawnej i pomocniczym. Ponadto 
koszty uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, wyjazdów służbowych, media itp. 

Zakłada się także skierowanie pisma do Pani Minister Rozwoju Regionalnego 
Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o zwiększenia wstępnie deklarowanej kwoty 
12 000 000,00 zł do  pułapu 16 579 102,23 zł, co umożliwi finansowanie wydatków 
kwalifikowanych na maksymalnym możliwym poziomie tj. 50 %. 

Niezbędne działania które należy podjąć w celu realizacji projektu: 
 
• Zwiększenie wkładu własnego o kwotę 20 745 804,46 zł; 

• Zmiana wartości przedsięwzięcia „CWK WP” w budżecie województwa oraz  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na  

134 826 046,46 zł (konieczna uchwała Sejmiku Województwa); 

• Aneksowanie umowy z PARP na realizację projektu „CWK WP”; 

• Sfinalizowanie przetargu na podstawie złożonych. ofert i wybranie 
najkorzystniejszej spośród nich. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym umowa z wykonawcą na prace budowlane powinna być podpisana we 
wrześniu, a prace budowlane powinny się rozpocząć w IV kwartale 2013 r.  

 
 
Analizowano również możliwość przeprojektowania obecnego budynku, w taki 
sposób aby zmniejszyć koszty związane z pracami budowlano-wykończeniowymi 
oraz ogłosić nowy przetarg nieograniczony na prace budowlane. Prace związane ze 
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zmianą obecnego projektu, polegające głównie na usunięciu z projektu podziemnej 
powierzchni parkingowej, co pociągnie za sobą obniżenie wskaźnika powierzchni, 
rezygnacja z tzw. materiałów akustycznych w części hali wystawienniczej oraz 
rezygnacja z wyposażenia sali kongresowej. Szacowana wysokość oszczędności 
kształtuje się na poziomie 15 mln zł.   
Konieczny czas wymagany do wykonania w/w czynności przedstawia się 
następująco: 
 

- opracowanie projektu budowlanego – 60 dni 

- uzyskanie nowego pozwolenia na budowę – 60 dni 

- uprawomocnienie pozwolenia na budowę - 15 dni 

- opracowanie projektów wykonawczych (w tym opracowanie przedmiarów 

robót, kosztorysów inwestorskich, STWiORB) - 60 dni 

- przeprowadzenie nowej procedury przetargowej – 150 dni. 

 
Niezbędne będzie także uzyskanie zgody Instytucji Pośredniczącej tj. PARP na 
wprowadzenie zmian w projekcie oraz aneksowanie umowy. Podkreślić należy, że 
jednym ze wskaźników we wniosku o dofinansowanie projektu jest wskaźnik 
„Powierzchnia uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych  
i konferencyjnych -  27552,09 m2

Nadmienić należy również, iż z uwagi na potrzebny okres czasu niezbędny do 
przeprowadzenia w/w czynności tj. około roku, a także minimalny czas wykonania 
robót budowlanych tj. 2 lata, prawdopodobieństwo realizacji inwestycji  
w obecnej perspektywie finansowej UE wydaje się mało realne. 

”.  

Podjęcie uchwały w sprawie ponownie złożonej skargi na działalność 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

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

Uchwała NR XXXVIII/742/13 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury                         
i Dziedzictwa Narodowego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W związku z brakiem głosów                
w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego uchwała została przyjęta                    
26 głosami za, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała NR XXXVIII/743/13 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/185/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia 
zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz 
zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub 
użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej utworzonego przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Radny Zygmunt Cholewiński zapytał co jest argumentem za tym, aby można było 
robić to w trybie bezprzetargowym. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że tak naprawdę chodzi tu o to, aby 
można było w trybie bezprzetargowym zbywać bardzo drobny sprzęt, który nie jest 
używany przez dany podmiot, aby nie uruchamiać przetargów na tak niskie kwoty.  

Radny Zygmunt Cholewiński zapytał zatem o jakich kwotach jest mowa, czy 
uchwała dopuszcza zbywanie sprzętu za wyższe kwoty a jeżeli tak to należałoby 
wprowadzić w niej limit. 

Członek Zarządu Tadeusz jeżeli jest to rzecz poniżej 3 000 zł to na zasadzie 
dyskusji i uzgodnień a jeżeli powyżej to na zasadzie przetargu.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że na posiedzeniu komisji było uzasadnienie, że 
chodzi tu o wymianę sprzętu pomiędzy szpitalami aby mogły go sobie przekazywać 
pomiędzy naszymi jednostkami. Uzasadnienie, które przedstawił Marszałek Pióro na 
posiedzeniu komisji nie było poruszane. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego 
uchwała została przyjęta 19 głosami za, 6 osób było przeciw,  trzy wstrzymały się od 
głosu. 

Uchwała NR XXXVIII/744/13 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego 
uchwała została przyjęta 27 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. 

Uchwała NR XXXVIII/745/13 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego 
uchwała została przyjęta 28 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. 

Uchwała NR XXXVIII/746/13 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania 
oraz sposobu noszenia wraz z autopoprawką. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zmiany dotyczą głównie czasu trwania 
kadencji kapituły, która będzie taka jak kadencja Sejmiku, jest również propozycja 
zmiany polegająca na tym, że kapituła zbiera się dwa razy w roku oraz zapis, że 
Przewodniczący Kapituły może określić drugi termin posiedzenia Kapituły w tym 
samym dniu o innej godzinie. Jeśli posiedzenie Kapituły odbywa się w drugim 
terminie po 15 minutach, do podejmowania opinii nie jest wymagana obecność co 
najmniej połowy składu Kapituły, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły zostali 
powiadomieni o posiedzeniu w danym dniu. 
 
Radny Bronisław Tofil stwierdził, że wielokrotnie na tej sali Przewodniczący 
Sejmiku wówczas jeszcze jako Przewodniczący Klubu PiS podnosił zapis dotyczący 
kapituły z czym on, jako Przewodniczący Klubu SLD oraz członek tej kapituły się 
zgadzał. Również na tej sali w dniu 27 maja, kiedy nastąpił przewrót, nowa władza 
buńczucznie zapowiedziała, że wszystko będzie teraz transparentne. Tymczasem 
zaznaczył, że otrzymuje projekt dotyczący odznaki honorowej i ponieważ                           
z wykształcenia jest elektrykiem to wie że szczególnie w indukcji magnetycznej jest 
taka zasada, że dwie zmiany nie powodują żadnej zmiany. Zaznaczył, że nie zgadza 
się z tym co mówi Przewodniczący ponieważ de facto w temacie funkcjonowania 
kapituły i tej odznaki są właśnie dwie zmiany. Pierwsza polega na tym, że zmienia się 
wzór tego odznaczenia a druga zmiana jest taka, że kapituła nie będzie się spotykać 
wtedy kiedy trzeba tylko dwa razy w roku. Dodał, że idąc tym tokiem stwierdza, że 
dwie zmiany nie powodują żadnej zmiany. Na posiedzeniu Komisji Głównej jako 
jedyny przedstawiciel aktualnej opozycji podniósł temat, że aby kapituła działała 
porządnie to trzeba wyrzucić ten bzdurny przepis, że Przewodniczący kapituły może 
określić termin posiedzenia po 15 minutach, wszyscy na posiedzeniu komisji się                
z tym zgodzili. Zaznaczył, że mówi o tym z doświadczenia ponieważ był członkiem 
kapituły i do tej pory odbyło się 4 lub pięć posiedzeń z czego tylko pierwsze było 
prawomocne – było quorum i można było procedować. Pozostałe posiedzenia były 
kadłubowe zwoływane jako drugi termin, co wygląda w ten sposób, że szef kapituły 
będący przedstawicielem Zarządu Województwa zwykle nie ma czasu – przychodzi, 
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otwiera posiedzenie i znika, prowadzenie przejmuje pan, który przychodzi gdzieś                  
z miasta do tego są jeszcze dwie, trzy osoby i to one decydują o przyznaniu tak 
prestiżowej odznaki. Stwierdził, że on się z tym nie zgadza, jeżeli ma być prawnie               
i sprawiedliwie oraz transparentnie to poprosił członków Komisji Głównej będących    
w koalicji o głosowanie tak samo jak głosowali na posiedzeniu komisji czyli przeciw 
przyjęciu tego bzdurnego regulaminu działania. Tylko jeden termin bo jeżeli ktoś 
zobowiązuje się do pracy w kapitule to jest święte zobowiązanie, jeżeli jest 50% plus 
1 to obradujemy jeśli nie to nie. Nie może mieć miejsca drugi termin po 15 min, gdzie 
na Sali jest trzy osoby i decydują one o tak prestiżowym odznaczeniu. Zaapelował 
raz jeszcze o odrzucenie w całości tej uchwały. 

Przewodniczący Sejmiku zaznaczył, że jeżeli chodzi o transparentność to nie widzi 
problemu bo nie ma tu nic do ukrycia. Decyzję o przyznaniu odznaki bądź tez nie 
podejmują Radni Województwa Podkarpackiego, kapituła jedynie wyraża opinię na 
ten temat. W związku z powyższym nie ma tu zagrożenia, że kapituła w składzie 
mniejszym jak 50% podejmie jakąś decyzję. Sam pan radny stwierdził przed chwilą, 
że tylko raz się zdarzyło, że kapituła obradowała w składzie powyżej 50%. Na 
posiedzeniu Komisji Głównej gdy dyskutowano na ten temat, nie było stanowiska 
Zarządu argumentującego dlaczego chce podtrzymać tę decyzję. Zaznaczył, że ma 
nadzieję, iż te argumenty padną dzisiaj a decyzję podejmą radni w głosowaniu. 
Stwierdził, że ta sprawa nie powinna dzielić bo nie ma tu złych intencji z żadnej 
strony ani radnych ani Zarządu.  

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar stwierdził, że faktycznie były zastrzeżenia do pracy 
kapituły i nadawania odznaki honorowej dlatego tez Zarząd starał się zebrać 
maksymalnie dużo sugestii aby to zmienić. Nie ma jednak salomonowego wyjścia z 
tej sytuacji bo prawdopodobnie sparaliżowalibyśmy działalność tej kapituły. Dodał, że 
wie, iż radny Tofil w naturze ma obrażanie on jednak się tym nie przejmuje i nikt nie 
powinien się tym przejmować. Dodał, że nie jest tak, że on otwiera i wychodzi z 
posiedzenia kapituły – stało się tak raz, gdy wypadły bardzo ważne zadania i poprosił 
wówczas wiceprzewodniczącego, żeby poprowadził posiedzenie pod jego 
nieobecność. Były zastrzeżenia do zwoływania posiedzeń kapituły adhock czyli jest 
wniosek do rozpatrzenia i zbiera się kapituła – to zostało uregulowane w nowym 
regulaminie gdzie jest zapis o zwoływaniu kapituły dwa razy w roku w maju i we 
wrześniu. Zmieniono również, na wniosek radnego Tofila, zapis  z „odwołuję się ze 
składu kapituły” na „przyjmuje rezygnację”  Zaznaczył, że nie można uwzględnić 
propozycji, że kapituła nie może się odbyć po 15 minutach od pierwszego terminu 
posiedzenia dlatego, że należałoby wówczas zmienić skład osobowy. W regulaminie 
jest bowiem zapis że w składzie osobowym zasiadają również osoby wyróżnione – w 
tej sytuacji należałoby te osoby skreślić. Dodał, że wielokrotnie konsultował z 
różnymi osobami czy wypada nam to zrobić czy też nie jednak uważa, że kultura 
nakazuje aby tych osób nie wykluczać. Nie mamy jednak wpływu na to czy osoby te 
na posiedzenie przyjadą czy nie przyjadą i w tej sytuacji sparaliżowalibyśmy pracę 
kapituły. Poza tym wszystkim decyzja kapituły jest opinią, przesortowaniem informacji 
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o danym kandydacie a decyzje podejmuje Sejmik na wniosek Przewodniczącego lub 
Zarządu Województwa. Kryteria przyznawania odznaki zostały zaostrzone jednak 
każda sprawa jest indywidualna stąd tez trudno powiedzieć i określić je 
jednoznacznie w regulaminie to muszą ocenić członkowie kapituły a Sejmik 
zaakceptować lub nie. 

Radny Bronisław Tofil zapytał czym obraził swojego przedmówcę bo nie 
przypomina sobie aby kogokolwiek obraził w swoim wystąpieniu. Ponadto stwierdził, 
że jego rezygnacja to jest jego święte prawo i Zarząd nie robi mu łaski, że zmieni 
zapis bo odwołuje się kogoś za coś, on na odwołanie nie zasłużył. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że skoro po piętnastu minutach kapituła 
może się zebrać i procedować, to po co zapisywać quorum. Jest to urzędnicze 
podejście a urzędnik ma to do siebie, że lubi zapisywać wiele słów niepotrzebnych. 
Zapytał też, czy wszyscy wyróżnieni są członkami kapituły czy tylko nieliczni, jeżeli 
wszyscy to dlaczego nie wszyscy są tutaj wypisani. 

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar stwierdził, że powinien być spełniony wymóg tego, 
że kapituła obraduje przy obecności powyżej 50% składu osobowego jednak żeby 
nie paraliżować jej pracy to zwykle uwzględnia się to drugie wyjście. Ponadto 
zaznaczył, że nie wszyscy wyróżnieni odznaka są członkami kapituły gdyż ci, którzy 
nie chcieli złożyli pisemną rezygnację.  

Radny Sławomir Miklicz złożył wniosek formalny o zwrócenie przedmiotowego 
projektu uchwały do ponownego przepracowania w komisji oraz Zarządzie. Dodał, że 
uwagi radnego Cholewińskiego są słuszne i w prostszy sposób można to zapisać. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że jest projekt uchwały wraz                                
z autopoprawkami Zarządu, formalnie zgłoszony pod obrady, zaopiniowany przez 
komisję więc jeśli będzie wola odrzucenia go to pokaże to głosowanie. Dodał, że 
zapisy dotyczące quorum i ponownego terminu po 15 min. są zwyczajowo 
stosowane w wielu organizacjach i stowarzyszeniach i czy my to zapiszemy czy nie 
to jest to dla nas sprawa wewnętrzna a istotna jest praca merytoryczna samej 
kapituły.  

Radny Sławomir Miklicz wycofał wniosek. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie w wyniku którego uchwała została przyjęta 17 głosami za, 11 osób było 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Radny Dariusz Sobieraj stwierdził, że głosował przeciw jednak urządzenie do 
głosowania nie ujęło jego głosu. 
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Przewodniczący Sejmiku poprosił o zapis w protokole, że przeciw uchwale oddano 
12 a nie 11 głosów. Zwrócił się również o sprawdzenie urządzenia do głosowania 
przed podejmowaniem kolejnej uchwały. 

Uchwała NR XXXVIII/747/13 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany 
Uchwały Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 
maja 2010 r.  w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego” wraz z autopoprawką.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zmiana w uchwale polega na przyjęciu  
rezygnacji Pana Bronisława Tofila ze składu Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony 
dla Województwa Podkarpackiego”. Zaznaczył, że w to miejsce należy wybrać 
członka z grona radnych – tym samym poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
Przewodniczący zgłosił kandydaturę radnej Ewy Draus, nikt inny nie zgłosił 
kandydata. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie, w którym wzięło udział 28 radnych.  

28 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 

Uchwała NR XXXVIII/748/13 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisje Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej oraz Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/749/13 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Rudnik nad Sanem. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/750/13 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Nisko. 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/751/13 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Kolbuszowa. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/752/13 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Podjecie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Domaradz. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 30 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/753/13 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Nozdrzec. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji zarządził głosowanie w wyniku którego 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 30 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/754/13 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Wicemarszałek Tadeusz Pióro poinformował, że traktat akcesyjny wymusił,                    
w przypadku aglomeracji, do końca 2015 r. posiadanie w 100% kanalizacji. Ponad 80 
podmiotów nie ma szans wykonania tego w związku z czym jest to uchwała 
przypominająca tym podmiotom żeby wystąpiły o zweryfikowanie planu aglomeracji 
na swoich terenach bo w przeciwnym wypadku zostaną na nie nałożone w 2016 r. 
określone kary. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 30 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/755/13 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. 
Ojca Pio w Przemyślu. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Janusz Ciółkowski Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej stwierdził, że nie jest to tylko formalna zmiana w statucie 
bo jest szansa aby otworzyć w Przemyślu oddział chirurgii naczyniowej i poradnię 
chorób naczyniowych. Otworzenie tego oddziału i poszerzenie spektrum działania 
szpitala pozwoliłoby poprawić kondycję i renomę tego szpitala. Dobrze, że uzyskał 
on pomoc i zabezpieczył kadry żeby taki oddział otworzyć stąd tez komisja zdrowia 
pozytywnie oceniła zmiany w statucie oraz idące za tym zmiany w budżecie. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 30 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/756/13 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Brzozowskiemu. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej oraz Budżetu, Mienia i Finansów  pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały z tym, że komisja zdrowia z zastrzeżeniem, że „pod warunkiem 
zwiększenia kwoty pomocy finansowej do wysokości 3.000.000 zł”. 
 
Janusz Ciółkowski Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej stwierdził, że sprawa Brzozowa jest jednym z 
powracających tematów od początku kadencji, obecnie sytuacja jest taka, że 
Brzozów jest prawdziwym ewenementem a dodatkowo otwiera się możliwość 
otworzenia pierwszego na terenie naszego województwa ośrodka przeszczepu 
szpiku. Do tej pory takie procedury prowadziły tylko ośrodki kliniczne i to nie 
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wszystkie. Po rozmowach z dyrekcja szpitala w Brzozowie wie, że nie dostali oni 
pomocy w 2013 r. a mimo to prace kontynuowane są z takimi środkami jakie 
posiadają. Przedsięwzięcie jest bardzo złożone bo jest to wysokospecjalistyczny 
oddział, wymaga stworzenia 10 izolatek o podwyższonym standardzie, powstaje 
biobank i co bardzo istotne już w toku uruchamiania jest pracownia badań 
cytogenetycznych i molekularnych – również pierwsza na terenie naszego 
województwa. Jest już zapewnienie, że nastąpi transfer pracownika z Akademii 
Medycznej w Szczecinie a nadzór sprawuje profesor z tejże uczelni. Dalsze wymogi, 
które musi spełnić Brzozów to utworzenie pracowni żywienia pozajelitowego, już 
uruchamiana jest pracownia leków cytostatycznych w obrębie apteki, ponadto 
uruchomiona będzie oddzielna pracownia patomorfologii nakierowana na 
przeszczepy szpiku.  
Jest to jak widać przedsięwzięcie ogromnie złożone, warunki są, tempo zależy                   
w dużej mierze od środków finansowych.  
Podkreślił, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wnioskując 
jednocześnie o zwiększenie kwoty pomocy z 1.500.000 do 3.000.000 zł. Zaznaczył, 
że tak duże i tak ważne przedsięwzięcie dla województwa, które stanowiłoby                     
w przyszłości bazę dla kliniki hematologicznej i rzeszowskiego ośrodka 
akademickiego wymaga wsparcia ze strony województwa.  
Zwrócił się do Zarządu o potraktowanie tej sprawy jako priorytetowej i jeżeli                         
w przyszłym budżecie znajdą się środki to zwiększenie ich w celu uruchomienia tych 
przeszczepów. 
Dodał, że jest to też kanwa do rozważań nt. szpitali powiatowych, nie wojewódzkich, 
których możliwości inwestycyjne są znacznie mniejsze. W przypadku małych 
powiatów typu Brzozów, Lesko to sytuacja jest nieporównywalna do powiatów tj. 
Mielec czy stalowa Wola. Przekazał informację, że dzięki środkom jakie uzyskano z 
Funduszu Norweskiego, w najbliższych miesiącach uruchomiony będzie w Lesku 
oddział ratunkowy i intensywnej terapii medycznej – w tak małym szpitalu, gdzie 
powiat musiał się bardzo mocno starać aby zgromadzić środki na wkład własny. 
 
Radny Zygmunt Cholewiński nie odnosząc się do celowości i zasadności 
realizowania tego projektu zapytał jak wygląda nasz budżet i te zadania, które 
wymagają dofinansowania a na które brakuje. Dodał, że ma informację, że potrzeba 
ok. 16 mln zł do projektu Centrum Kongresowo – wystawienniczego, potrzeba ok. 12 
lub więcej do projektu sieć szerokopasmowa i ok. 12 mln zł do przewozów 
regionalnych. Zapytał w jaki sposób zarząd zamierza to zabezpieczyć, czy zamierza 
likwidować połączenia kolejowe czy tez pieniądze te znajdzie. Złożył wniosek na 
przyszłość aby radni podejmując decyzje o pomocy finansowej brali pod uwagę jak 
dany samorząd jest zadłużony, bo ma informacje że niektóre samorządy wcale nie 
są mocno zadłużone a sięgają po środki wojewódzkie.  
 
Radny Dariusz Sobieraj stwierdził, że po długiej dyskusji na posiedzeniu komisji 
zdrowia jednogłośnie zaopiniowano pomoc w wysokości 3.000.000 zł. w związku z 
czym poprosił radnych i Zarząd aby się nad tym pochylić. Jeżeli nie to złożony 
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zostanie wniosek formalny do Zarządu o autopoprawkę, jeżeli Zarząd go odrzuci to 
będziemy mieli jasność. 
 
Radny Sławomir Miklicz przypomniał, że szpital w Brzozowie dostał 5.000.000 zł na 
tę inwestycję w roku 2011, w tej chwili był wniosek o 3.000.000 zł. a Zarząd przychylił 
się do 1.500.000. Komisja zaproponowała zwiększenie do 3.000.000 zł. – szkoda, że 
Zarząd nie zajął się wnioskiem komisji przed sesją, bo taka powinna być procedura. 
Zaznaczył, że rozumie z wcześniejszych wypowiedzi, że Zarząd żadnej informacji co 
do tego wniosku nie przedstawił czyli wnioskiem się nie zajął i wnioskowanej 
autopoprawki nie wprowadził. 
 
Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że bardzo się cieszy, że stanowisko 
komisji było tak jednoznaczne, że trzeba temu szpitalowi pomóc. Dodał, że od trzech 
lat mówi, że należy temu szpitalowi udzielić pomocy, bo nie pomaga się starostwu 
powiatowemu tylko ludziom, którzy tego potrzebują. Wnioski w tym temacie były w 
roku 2011, 12 i 13 ale komisja zdrowia zawsze była na nie, nie było dyskusji w tym 
temacie. Dodał, że cieszy się ze spojrzenia jakie jest teraz na onkologię 
przeszczepową. Szpital jest bardzo zaawansowany w tym,  żeby tę onkologię 
przeszczepowa uruchomić. Zarząd się nad tym tematem pochylił chociażby i dzisiaj               
i traktuje ten temat bardzo poważnie ale możliwości finansowe, jakie są w tej chwili  
w budżecie, pozwalają w tym momencie na podtrzymanie tego w takiej wysokości 
jaką Zarząd zaproponował czyli 1.500.000 zł.  
 
Radny Jerzy Borcz zaznaczył, iż pamięta, że początkowo było mówione o kwocie 
pomocy 10.000.000 zł. oczywiście nie były składane 100% deklaracje i zrealizowane 
zostało 5.000.000 zł w tej chwili zarząd proponuje 1.500.000 zł i jest to krok                       
w dobrym kierunku. Dodał, że wie, że budżet był i jest napięty jednak warto byłoby 
pamiętać to co wszyscy obiecywali. Zapytał czy gdyby kwota pomocy sięgnęła 10 
mln zł. to zamknęłoby pewien etap. 
 
Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że on nie dość, że wróci do historii, to 
jeszcze nazwie rzeczy po imieniu. Stwierdził, że pamięta dysekuję dot. szpitala w 
Brzozowie i wówczas wszyscy radni bez wyjątku byli za udzieleniem pomocy ale 
później głosami koalicji odrzucali wniosek radnego Tadeusza Pióro. Teraz sytuacja 
się troszeczkę zmieniła i nie zgadza się na to aby bawić się w dobrego i złego 
policjanta, że kiedyś radny Pióro był złym policjantem bo wnioskował o cos co nie 
było na rękę Zarządowi a w tej chwili, kiedy on jest w Zarządzie to dobrzy policjanci 
proponują cos więcej niż Zarząd. Stwierdził, że nazywa to hipokryzją i poprosił aby 
od tego typu praktyk odstąpić, wniósł o przegłosowanie wniosku zgodnie                          
z propozycja Zarządu. 
 
Członek Zarządu Bogdan Romaniuk stwierdził, że jest przekonany, iż radny 
Zygmunt Cholewiński z troską wypowiada się o potrzebnych środkach aby 
zrównoważyć budżet województwa, wymienił środki potrzebne na centrum 
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kongresowo – wystawiennicze i środki na przewozy regionalne. Zaznaczył, że nie 
wie kto dotychczas odpowiadał za przewozy regionalne jednak na 2013 r. 
zaplanowano w budżecie kwotę 38 mln zł. a oferta, która została złożona opiewa na 
kwotę 50 mln zł. zbilansowanie wszystkich środków za 2012 r. jeżeli chodzi o 
przewozy regionalne to kwota 48 .555.000 zł. co obrazuje niedoszacowanie na 
poziomie planowania budżetu na 2013 r. na to zadanie. Jeżeli zaś chodzi o centrum 
to nie wiem kto dał zezwolenie na rozpisanie przetargu jeśli kosztorys inwestorski to 
150 mln zł. a od dwóch kadencji kiedy pracował jako radny nigdy na tej sali nie padła 
taka kwota, była mowa o 100 mln zł.  
 
Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że to były pytania do poprzedniego 
Zarządu a nie odpowiedź. Odpowiadając zaznaczył, że Zarząd zdawał sobie sprawę, 
że te pieniądze należy wygospodarować bo to była taktyka postępowania jeżeli 
chodzi o ogłoszenie przetargu na przewozy regionalne. Dodał, że Zarząd nie 
zamierzał rozdawać pieniędzy budżetu województwa dlatego tez podnosi tutaj te 
argumenty aby realizować zadania własne a nie rozdawać pieniędzy województwa. 
Jeżeli chodzi o centrum kongresowo – wystawiennicze to jest szansa na zwiększenie 
a gdyby tak od razu pomyśleć trochę to te 100 mln zł., które jest zabezpieczone                 
w budżecie byłoby wystarczające bo 23 mln jest do odzyskania z VAT-u a gdyby 
decyzje podejmowane były odważnie i racjonalnie o zrealizowałoby i jedną i drugą 
inwestycję. Trzeba planować i realizować inwestycje a mniej robić sobie zdjęć, 
jeździć i pokazywać jacy to my jesteśmy wspaniali. 
 
Członek Zarządu Bogdan Romaniuk zaznaczył, że zarząd w tej chwili analizuje 
sytuację budżetową i będzie chciał odnieść się do wszystkich tych spraw, które tutaj 
zostały wymienione. 
 
Radny Czesław Łączak stwierdził, że Sejmik co miesiąc nowelizuje budżet przez co 
te sesje są tak zasadnicze dzisiejsza również. Zarząd przedstawił realną propozycję 
pomocy i trzeba to docenić stąd też każdy wie jak zagłosować a jeżeli będzie budżet 
lepszy, włączy się NFZ lub zrobi się oszczędności na wydatkach jak chociażby idąc 
za dzisiejszym tytułem w Rzeczpospolitej, że Podkarpacie wygłupia się z reklamą 
przez linie Ryanair to pomoc będzie można zwiększyć. 
 
Radny Jerzy Borcz stwierdził, że wszyscy tutaj  obecni bywali już w różnych 
koalicjach czy tez opozycjach i powinni wiedzieć i pamiętać, że opozycji zawsze 
łatwiej proponować zwiększenie wydatków. Zarząd i koalicja rządząca jest od tego 
żeby te wszystkie propozycje analizować i skoro zarząd w tym momencie widzi 
możliwość przekazania 1.500.000 zł to chwała mu za to a być może w przyszłym 
budżecie znajdą się dodatkowe środki. 
 
Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że zadawała te pytania na Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów Inie otrzymała odpowiedzi, na piśmie do dnia rozpoczęcia sesji też 
jej nie otrzymała w związku z tym pyta czy wystarczy środków na realizacje projektów 
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w naszych jednostkach służby zdrowia i czy wystarczy środków w budżecie 
województwa na pokrycie ewentualnych strat, które powstaną na koniec roku 2013. Z 
informacji jakie posiada wynika, że nasze szpitale poskładały wnioski o realizację 
inwestycji na łączna kwotę ok. 200 mln zł. Zapytała czy wystarczy nam środków na 
realizacje naszych własnych zadań w naszych własnych placówkach. Jeżeli nam 
wystarczy to wspierajmy inne jednostki w tym zakresie bo jest to bardzo ważny 
obszar. 
 
Radny Mariusz Kawa zapytał Członka Zarządu Tadeusza Pióro, który stwierdził, że 
Zarząd pochylił się nad wnioskiem wypracowanym przez komisję zdrowia czy jest 
takie stanowisko Zarządu, że zdecydował się on nie zwiększać pomocy finansowej 
do kwoty 3.000.000 zł. formalnie czy jest to w protokołach z posiedzenia Zarządu. 
Dodał, że 1.500.000 zł tematu onkologii przeszczepowej w Brzozowie nie 
zabezpieczy. 
 
Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że tak naprawdę powinniśmy dzisiaj 
procedować nad projektem uchwały Zarządu o przyznaniu 1.500.00 zł. Zarząd             
w dniu dzisiejszym przyjął koncepcje i podtrzymanie swojego projektu uchwały                 
o przyznaniu 1.500.000 zł.  
Odpowiadając Radnej Kubas – Hul stwierdził, że temat służby zdrowia jest ciężki                    
i trudny do WPF – u chociażby nie została wpisana onkohematologia dziecięca. 
Początkowo padało na tej Sali Inie tylko, że pierwsze dzieci na ten oddział będą 
mogły być przyjęte już pod koniec 2012 r. następnie w budżecie województwa na 
budowę oddziału zostało przyznane 7 mln zł. i było to zadanie jednoroczne co jest 
dla niego niezrozumiałe jak mogła onkohematologia powstać w pół roku bo nawet 
gdyby została zbudowana to nie ruszyłaby bo nie ma specjalistów, którzy w tej chwili 
się kształcą. Analizując otwarcie przetargu okazało się, że aby zamknąć inwestycje i 
otworzyć oddział trzeba wyłożyć 13,5 mln zł. w związku z czym Zarząd musiał szukać 
tych pieniędzy i przygotowana została koncepcja zmiany finansowania opisanego 
projektu i uzyskania wsparcia projektu środkami unijnymi. Do 20 września trwa nabór 
projektów rezerwowych do indywidualnego wykazu indykatywnego na lata 2007-
2013 i w przypadku zakwalifikowania się tego projektu część nakładów czyli ok.                
5 mln zł. zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Na dzień dzisiejszy nie jest 
znany pełen montaż finansowy tego zadania. Faktyczny udział środków unijnych i 
samorządu województwa będzie znany po ogłoszeniu listy projektów wybranych do 
sfinansowania w ramach RPO i podpisaniu preumowy. Przewidywany termin 
ogłoszenia wyników to XI/XII 2013 r. Wpisane zadanie do WPF – u na tym etapie 
wymaga późniejszej korekty faktycznego obciążenia budżetu województwa. Jest to 
odpowiedź na pytanie dlaczego to nie zostało wpisane.  
Zarząd w nowym budżecie przewiduje środki chociażby na to, co poruszyła radna 
Kubas – Hul, że nasze jednostki złożyły bardzo dużo projektów w ramach Funduszy 
Norweskich Ina wkłady do tych funduszy Zarząd musi przewidzieć dofinansowanie             
w wysokości 20%. Podobnie Zarząd w budżecie musi przewidzieć środnika 
oddłużenie szpitali i z całą odpowiedzialnością mówi tu, nie dlatego, że się asekuruje 
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jak mu ostatnio zarzucono, że ten rok był rokiem specyficznym tylko i wyłącznie 
dlatego, że jak stwierdził nie chce powiedzieć, że to była wirtualna księgowość – 
polegało to na tym, że wszystkie nadwykonania, które zostały w tym roku zapłacone 
można było zaksięgować do roku obrotowego 2012 czyli rzeczywista kondycja 
szpitali na pewno nie odzwierciedlała tej sytuacji. Jeżeli teraz w przyszłym roku ilość 
środków z nadwykonań będzie o wiele mniejsza albo ich w ogóle nie będzie, jeżeli 
kontrakt, który był w tym roku był o 7% większy w porównaniu z rokiem 2012 a 
będzie taki sam jak jest w roku 2014 to od razu nasuwa się jednoznaczność, że 
kwota na oddłużenie szpitali musi być przewidywana nie taka jak w zeszłym roku ale 
na pewno większa niż 6 mln zł. Nie jest to asekuracja tylko stwierdzenie faktów, bo 
się z tym spotkamy przy uchwalanie budżetu na 2014 r. Zaznaczył, że Zarząd przyjął 
zasadę, że teraz wszystkie zmiany w statutach muszą być wcześniej uzgadniane                  
i muszą mieć jeden efekt mianowicie powiększać środki w ramach kontraktu.  
 
Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że Marszałek Pióro 15 minut odpowiadał a nie 
odpowiedział na zasadnicze pytanie czy wszystkie wnioski, które zostały złożone do 
budżetu na rok 2013 zostały zrealizowane a było ich na ponad 220 mln zł. Dodał, że 
Marszałek Pióro ma zły trend, mówi o wirtualnej księgowości już po raz kolejny 
pomimo kilkakrotnego zwracania uwagi aby nie używać zwrotu wirtualna księgowość 
bo jej nie było a obraża tym dyrektorów szpitali. Stwierdził, że nadwykonania za dany 
rok księguje się w danym roku. Zwrócił się do Marszałka Pióro, że jeśli uważa, że 
była wirtualna księgowość to niech to mówi otwarcie a nie twierdzi „ja tego nie 
mówię”  bo jest to co najmniej niepoważna dyskusja. Kierunek, który został 
wyznaczony dla poprawy sytuacji w szpitalach należy realizować a co do sytuacji 
onkohematologii dziecięcej to poprosił aby spojrzeć w dokumenty bo był 
harmonogram prac opracowany przez szpital, był wniosek na kwotę o jaką 
wnioskował szpital i na tej podstawie Zarząd województwa decydował o wpisaniu 
zadań do budżetu województwa. Było to zadanie jednoroczne tak jak wiele innych o 
których będziemy mówić przy zmianach budżetowych. Zwrócił się do Marszałka 
Pióro, że skoro swoim paraliżem decyzyjnym chce uzasadnić przekładanie tego 
zadania do końca 2014 r. kiedy w planie NFZ na 2014 r. mamy uzgodnione, że 
znajdą się środki na finansowanie tego zadania to znaczy, że Zarząd nie poradził 
sobie  z tym zadaniem i obecnie szuka winnych wszędzie, tylko nie u siebie a przez 
trzy miesiące zastanawiał się czy to realizować czy nie. Dodał, że Marszałek Pióro 
twierdzi, że się nie asekuruje a przez 15 min wypowiedzi asekurował się odnośnie 
wyników za 2013 r. Zaapelował o więcej optymizmu, zakasanie rękawów i do roboty 
bo podkarpacka służba zdrowia to nie przelewki. Dodał, że marszałek chyba nie 
wiedział za co się bierze i dyskutując tu o wirtualnej księgowości chyba tez nie wie               
o czym mówi.  
 
Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że trzeba być perfidnym żeby 
wypowiadać się o przedłużeniu inwestycji dot. onkohematologii dziecięcej bo tak 
naprawdę szereg inwestycji w tym województwie to państwo ustalaliście w kwotach, 
które nie są adekwatne. Wiadomo było, że przy 7 mln zł. onkohematologia nie 
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powstanie i do końca roku nie powstanie. Według całej koncepcji, którą Zarząd ma 
powstanie ona do końca 2014 r. Dodał, że mówi tu o perfidii radnego Miklicza bo 
wielokrotnie podejmuje on decyzje a potem jemu zarzuca, że nie uskutecznia 
prawidłowych działań. Ponadto poinformował, że nie ma szans aby Zarząd znalazł             
w budżecie 200 mln zł. na zapotrzebowanie złożone przez jednostki. Zarząd znalazł 
w tym roku bardzo wiele środków i na pewno znajdzie kolejne na funkcjonowanie 
szpitali w roku 2014. 
 
Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że rok rocznie po wykonaniu budżetu 
zostają wolne środki i gdyby nie takie zabiegi planowania jak były do tej pory to 
niewykorzystane środki byłyby nie rzędu 6 czy 12 mln zł. a 30 czy 40 mln zł. lub 
więcej. Niestety takie są procedury przetargowe, taki jest marazm jeżeli chodzi                         
o postępowania, że zapobiegliwość czyli czasami mniejsze środki do dyspozycji, 
czasami zabezpieczenie tylko części środków pozwala na otworzenie procedury                    
a później jej uzupełnienie. Gdybyśmy planowali wszystko na to, co jest do 
zrealizowania, to deficyt budżetowy byłby corocznie w granicach 60%. Dodał, że 
gdyby nie to, to nie udałoby się zrobić połowy rzeczy, które do tej pory były robione. 
Tak postępują samorządy gminne, powiatowe i samorząd województwa też                       
a Marszałek Pióro przekona się, że obecny Zarząd tez w taki sposób będzie to robił. 
 
Radna Teresa Kubas – Hul podziękowała Marszałkowi Pióro za odpowiedź na którą 
długo czekała, teraz już ma pewność, że środków z budżetu województwa na 
realizację zadań w naszych placówkach na pewno nie wystarczy. W związku z 
powyższym zapytała na jakiej podstawie podjął on decyzję i złożył na posiedzenie 
Zarządu przedmiotowy projekt uchwały dotyczący przeznaczenia środków na 
wsparcie innej jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Radny Janusz Ciółkowski stwierdził, że radni wybrani zostali przez wyborców z 
całego województwa w tym tez Brzozowa, na terenie województwa nie istnieje w tej 
chwili żaden ośrodek przeszczepu szpiku w związku z czym jest to novum i sytuacja 
wyjątkowa – ten temat nie powinien podlegać interpretacjom i dyskusji. W kwestii 
onkohematologii stwierdził, że można wybudować budynek i nadbudowę i cóż z tego, 
7 mln kosztuje inwestycja ale pamiętajmy, że to nie jest oddział alergologii czy 
pulmonologii gdzie wystarczy wstawić spirometr, bronchoskop i wystarczy do 
uruchomienia oddziału. Tutaj mówimy o dzieciach z białaczką, z chłoniakami 
złośliwymi i oddziale wymagającym ogromnej bazy diagnostycznej, który tworzony 
jest w szpitalu, w którym dotychczas nie było onkologii więc nie ma bazy, nie ma 
specjalistów.  
 
Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził odpowiadając Pani radnej, że Zarząd 
zastanowił się nad istotnością tego projektu dla ludzi chorych, potrzebujących 
pomocy i znalazł miejsce dla pomocy szpitalowi w wysokości 1.500.000 zł. 
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Radny Maciej Lewicki stwierdził, że już wszystkie sprawy zostały omówione i skoro 
nawet opozycja chciała zwiększyć kwotę dofinansowania do 3.000.000 zł. to nie 
kłóćmy się już o te 1.500.000 zł Zwrócił się do Marszałka Pióro i Radnego 
Ciółkowskiego twierdząc, że z tą onkohematologią chyba nie jest tak do końca bo jak 
się popatrzy dzisiaj na ogłoszenia to szpital w Brzozowie szuka przede wszystkim 
hematologów bo on też nie ma kadry. Dodał, aby dać te pieniądze, niech to się już 
buduje ale fakt jest taki, że sytuacja Brzozowa tez jest fatalna, nie jest tak, że tylko 
onkohematologia nie ma specjalistów.  
 
Radny Dariusz Sobieraj zwrócił się do Przewodniczącego o odczytanie wniosku 
Komisji Ochrony zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 
 
Przewodniczący Sejmiku odczytał projekt uchwały oraz stanowisko komisji zdrowia. 
Stanowisko stanowi zał. nr 22 
 
Radny Jerzy Borcz stwierdził, że po raz pierwszy słyszy aby komisja warunkowała 
udzielenie pozytywnej opinii, że jest za ale pod jakimś warunkiem. Komisja                     
w głosowaniu rozstrzyga czy jest za czy też przeciw zgłoszonemu przez Zarząd 
projektowi. 
 
Radny Mariusz Kawa zaznaczył, że na komisji głosowany był de facto wniosek               
o przyznanie 3.000.000 zł. pomocy dla Brzozowa. Dodał, że Klub PSL poprze projekt 
1,5 milionowy bo jak widzi na tej sesji nie idzie to niestety w kierunku podniesienia do 
3 mln zł. jednak z zastrzeżeniem, że będą wnioskować aby zarząd pochylił się nad 
tym tematem na tyle głęboko byśmy temat Brzozowa potraktowali priorytetowo 
patrząc ile tych pieniędzy konkretnie potrzeba aby ten ważny onkologiczny temat w 
Brzozowie doprowadzić do końca. 
 
Czesław Łączak Przewodniczący Klubu PiS na wstępie podziękował za lekcję 
procedowania i stwierdził, że komisja napisała to tak, jakby przypisywała sobie 
zdolności uchwałodawcze Sejmiku. Wypowiedź Radnego Kawy, że będziemy znowu 
obiecywać jest też wypowiedzią na wyrost. Przy całym szacunku do intencji komisji 
zdrowia jest to tylko opinia i nie rodzi skutków ani dla sejmiku a tym bardziej do 
podjęcia działań przez Zarząd. Złożył formalny wniosek o zamkniecie dyskusji                    
i przegłosowanie projektu uchwały w formie zgłoszonej przez Zarząd.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/757/13 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku ogłosił 15 minutową przerwę do godz. 1400
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Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
proponując jednocześnie zmianę paragrafu 2.  
Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 24 do protokołu 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie                 
w wyniku którego uchwała została przyjęta 22 głosami za, jedna osoba była przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała NR XXXVIII/758/13 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec wejścia w życie od 
roku 2014 nowego sposobu ustalania wskaźnika zadłużenia jednostek 
samorządu terytorialnego. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Budżetu, Mienia i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie                 
w wyniku którego uchwała została przyjęta 22 głosami za, nikt nie był przeciw, jedna 
osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała NR XXXVIII/759/13 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2013 r. wraz z autopoprawką. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisje Budżetu, Mienia i Finansów 
oraz Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że przy tym projekcie zmian w budżecie chciałby 
się odnieść do jednej istotnej dla niego kwestii mianowicie służby zdrowia. Zmiany 
zaproponowane w tym kontekście są złe po pierwsze dlatego, że rozwiązywana jest 
rezerwa, która utworzona była na służbę zdrowia. Geneza jej utworzenia była taka, 
że odbyło się połączone posiedzenie komisji budżetu i zdrowia gdzie padały wnioski 
od wszystkich radnych, niezależnie od opcji politycznej, aby tę rezerwę uchwalić na 
poziomie 50 mln zł. Zaznaczył, że on mówił o tym, że zrobi wszystko aby straty                 
w szpitalach były jak najmniejsze, żeby koszty przekształceń były jak najmniejsze                    
i żeby tej straty nie trzeba było pokrywać w takiej wysokości i to się udało. Bez 
względu na to, czy ktoś będzie twierdził, że to jest wirtualna księgowość czy nie – to 
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się udało. Udało się z wielu powodów m.in. dlatego, że w październiku 2012 r. część 
rezerwy, która została na tamten rok uchwalona przekazana została na inwestycje              
w służbie zdrowia, na inwestycje, które mają wpływ na zwiększenie kontraktu bądź 
też na wprowadzone oszczędności. Obecnie zmieniła się władza i zmienia się 
polityka, dzisiaj w projekcie uchwały, który został przedstawiony do przegłosowania 
zabieramy podkarpackiej służbie zdrowia 17 mln zł. z tego 10 mln zł. to kwota 
rezerwy, która nie została wykorzystana dzięki podejmowanym działaniom, dzięki 
zwiększeniom kontraktów oraz właściwemu zaksięgowaniu nadwykonań. To 
pozwoliło myśleć, że tą pozostałą kwotę będziemy inwestować w służbę zdrowia. 
Część zostało wykorzystane jeszcze w maju kiedy to Zarząd podjął uchwałę                       
o podziale 12 mln zł. na niezbędne inwestycje w m.in. Krośnie, Przemyślu czy 
Tarnobrzegu.  
Zwrócił się do Marszałka Pióro twierdząc, że zarządzanie służbą zdrowia to nie jest 
mówienie przez 3 miesiące o tym, że będziemy zmieniać dyrektorów szpitali, 
straszenie to nie jest żadne zarządzanie. Przypomniał, że będąc w opozycji przez 
dwa lata krytykował on wszystkie zmiany wprowadzane w służbie zdrowia jednak 
efekty tego były takie, że służba zdrowia na koniec 2012 r. była w sytuacji takiej                 
w jakiej jeszcze w historii samorządu nie była. Sytuacja na koniec 2010 r. była 
najgorsza w historii samorządu województwa  podkarpackiego a udało się 
zahamować wzrost zadłużenia, zwiększyliśmy nakłady ze średnio 30 mln zł. do 60 
mln zł. są to fakty, z którymi nie można dyskutować natomiast w 2013 r. mamy 
poziom inwestycji zaplanowany na 60 mln zł. a blisko 20 obecnie zabieramy czyli 
wracamy do tradycji sprzed 2011 r. nie jest to dobry kierunek. Stwierdził, że na 
posiedzeniu komisji bodajże w czerwcu mówił Marszałkowi Pióro aby pilnował on 
rezerwy, żeby nie poszła na inne zadania obruszył się on wówczas i podziękował za 
radę jednak stwierdził, że da sobie z tym radę. Radny zapytał gdzie troska o pacjenta 
skoro zabieramy środki na które każdy z dyrektorów szpitali przedstawiłby co 
najmniej listę 10 – 15 zadań, które jest w stanie realizować. Zaproponował aby 
wykorzystać te pieniądze na realizację zadań, które doprowadzą do wzrostu 
kontraktów. Marszałek Pióro twierdzi, że kontrakty nie wzrosną – zapewne nie, skoro 
zabiera się pieniądze, nie inwestuje w sprzęt, w nowe usługi to jak mają wzrosnąć. 
Zaznaczył, że jemu gdy sprawował nadzór nad służbą zdrowia tez nie było łatwo bo 
jest grono Zarządu, grono radnych i każdy ma potrzeby jednak co do jednego 
wszyscy byli zgodni, że służba zdrowia jest takim działem, w który trzeba 
inwestować. Zwiększono nakłady dwukrotnie a obecny Zarząd je zmniejsza. Zapytał 
gdzie inwestycja oddziału alergologii, która miała być gotowa w listopadzie, 
zmniejszono środki o 1 mln 900 tys. zł. a po rozmowach z Dyrektorem NFZ mieliśmy 
zapewnione środki na 2014 r. Rezygnujemy z czegoś, co może zwiększyć przychody 
naszych jednostek. Dodał, że rozumie to gdy są oszczędności poprzetargowe jak np. 
w pogotowiu, gdzie karetki wyszły taniej niż dyrektor wnioskował wówczas te środki 
zostają i jest wszystko w porządku natomiast niezrozumiałe jest to, że Zarząd 
zmienia politykę w kwestii służby zdrowia i zabiera środki, które wspólnie na nią 
przeznaczaliśmy. Zaznaczył, że jest to wystąpienie klubowe i on będzie głosował 
przeciwko tej uchwale i do tego samego namawia wszystkich ze względu na to, że 
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polityka obecnego Zarządu i koalicji nie służy podkarpackiej służbie zdrowia a wręcz 
przeciwnie, wraca do tego, co było przed 2011 rokiem. 
 
Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że zmartwił się, że wystąpienie radnego 
Miklicza było wystąpienie klubowym bo ten kto myśli w kategoriach jednego roku 
błądzi. Dodał, że indywidualna mądrość każdego z nas może być taka ograniczona 
ale zbiorowa to raczej takich samobójczych goli sobie nie strzela bo można myśleć, 
że klub myśli w kategoriach jednego roku. Sytuacja jest taka, że Zarząd patrzy 
również na przyszły rok i kolejne. Rezerwa, która była zakrojona na ten rok dotyczyła 
pokrycia strat, które mogły wystąpić w mniejszym lub większym stopniu ale musimy 
patrzeć tez na to jakie straty wystąpią w przyszłym roku. Zaznaczył, że radny Miklicz 
nie może mówić, że wszystko damy na służbę zdrowia a nie będziemy mieć na 
pokrycie budżetu w przyszłym roku i zgodnie z logiką formacji którą reprezentuje                
w przyszłym roku będziemy prywatyzować szpitale. Dodał, że tak nie będzie bo 
Zarząd będzie chciał od tego złego kroku uchronić szpitale. Zarzucanie Zarządowi że 
zabiera 17 mln zł. ze służby zdrowia jest kłamstwem, demagogią i niewłaściwą 
dyskusją nad tematem służby zdrowia. Mamy cos takiego jak deficytowe kierunki                
i zupełnie nie rozumie dlaczego padają zarzuty opozycji, że przekazujemy środki na 
onkologię  a potem wszyscy głosują na tak, poprosił w tym momencie                                
o konsekwencję. Dodał, że dzisiaj obowiązuje tzw. koncepcja inwestycji i tutaj musi 
ona uzyskać akceptację a później przekazywane są środki dzięki temu nie jest tak, 
że później trzeba 7,5 mln zł. do inwestycji dołożyć. Obecnie monitorowane będzie na 
jakim etapie jest wrażanie projektu, na jakim się zatrzymuje a jeżeli ktoś zaplanował 
sobie że będzie robił inwestycje a nie jest do niej gotowy to podlega to ocenie 
Zarządu ale środki planowane na to wracają do budżetu a nie muszą być wydane na 
inny cel, który sobie wymyślił w trakcie roku. Zaznaczył, że radny Miklicz dostanie 
dziś taką koncepcję żeby była dla niego przykładem edukacyjnym jak się powinno 
pracować przy wszelkich inwestycjach, nie tylko tych w służbie zdrowia. Dzisiaj 
podejście projektowe, któro jest stosowane do środków z UE nie rozciągamy na 
podejście do naszych inwestycji bo byłaby to zbyt daleko idąca biurokracja ale musi 
być cel, muszą być efekty, musimy mieć wykazane, że migracja dzieci z 
onkohematologii jest w takiej a takiej liczbie, że migracja środków jest w takiej a 
takiej liczbie czyli 5 mln zł, musimy widzieć, że w ślad za tym jada rodzice tak, że to 
są całe ciągnione koszty, które powodują wypływ środków z naszego województwa. 
Dla tych deficytowych kierunków jesteśmy pozytywnie nastawieni, one tez muszą być 
finansowane z poziomu kraju. Stwierdził, że nie zgodzi się z tym, że jest tutaj 
nielogiczny trend, taki trend proponował Pan Miklicz a obecnie został on przerwany. 
 
Radny Władysław Stępień stwierdził, że jeżeli słyszy, że koryguje się środki na 
podkarpacką służbę zdrowia wiedząc, że mamy wszystkie jednostki poza jedną 
generujące straty,  że wynagrodzenie personelu medycznego (pielęgniarki, położne i 
personel pomocniczy) jest najniższe w całej Polsce zapytał czy wówczas władze 
samorządowe mogą realizować takie cele jak finansowanie inwestycji rozpoczętych 
bądź rozpoczynanych, realizacja zwiększonego bezpieczeństwa pacjenta. Dodał, że 
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Pan Marszałek napisał do Dyrektora Szpitala w Tarnobrzegu, że „domagamy się 
zabezpieczenia wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w szpitalu”. 
Jest to słuszny kierunek jednak do jego realizacji muszą być instrumenty, musza być 
godziwe wynagrodzenia personelu, który za te standardy jest odpowiedzialny. Jeżeli 
lekarze kiedyś z Rządem poprawili swoja sytuację, to sytuacja pielęgniarek jest 
katastrofalna i kompromitująca nas wszystkich. Jeżeli mamy protesty związków 
zawodowych, poparcie wielu partii politycznych to jak to będzie skoro popieramy te 
protesty a mamy najniższe płace personelu medycznego. Zapytał jak będą wyglądały 
relacje Warszawa – Rzeszów. Logika jest niezbędna wszędzie i nie może Marszałek 
napisać do dyrektora szpitala aby podniósł płace ale musi się znaleźć mechanizm tak 
jak znajduje się mechanizm na sfinansowanie niektórych długów czy zobowiązań 
szpitali czy też poręczeń. Zapytał czy Sejmik jeżeli jest w stanie spłacać 
zobowiązania szpitali to czy może je tez zwiększyć o 2-3 mln zł i podnieść ten ubogi 
poziom wynagrodzeń pracowników szpitali. Zaznaczył, że już dziś zapowiada, że 
będzie dążył do tego aby w tej sprawie odbyć jakąś debatę na forum Sejmiku.  
 
Radny Jerzy Borcz stwierdził, że w programie PO nie ma, nigdy nie było i nie będzie 
żadnego zapisu dotyczącego prywatyzacji publicznej służby zdrowia i Pan Marszałek 
o tym oczywiście wie, więc to być może było zagalopowanie się z jego strony. Dodał, 
że jest stała troska o rozwój publicznego sektora i to wyraźnie widać w działaniach. 
Jeżeli chodzi o kwestię zbyt dużej ilości sal operacyjnych w szpitalu w Krośnie to 
zależeć będzie od tego czy ten potencjał który tam będzie wykorzystany zostanie we 
właściwy sposób. Podziękował Zarządowi, że pochylił się nad tym problemem i że 
można tę inwestycje skończyć bo jest ona naszą wspólną. Oczywiście lepiej byłoby 
gdyby realizowane było to za pieniądze unijne jednak zrobiliśmy to za nasze własne 
pieniądze i sadzi, że przy otwarciu tego bloku operacyjnego będziemy się wszyscy 
cieszyć, że zrobiliśmy coś dobrego a już zadaniem dyrekcji będzie tak to zrobić żeby 
te sale operacyjne nie świeciły pustką. 
 
Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że o salach operacyjnych w Krośnie nie 
będzie się wypowiadał jednak już teraz wiadomo, że dyrektor musi szukać ok. 
miliona zł. Dziesięć sal operacyjnych to jest za dużo mimo tego, że poprawia to 
komfort. Stwierdził, że nie prawdą jest że zdejmujemy środki ze służby zdrowia bo 
tak naprawdę 5,5 mln zł. które jest w tym budżecie zdjęte z onkohematologii 
związane jest z tym, że  w tym roku wykonane zostanie 1,5 mln zł. a poza tym 
Zarząd ma tu przygotowana koncepcje i szuka aby jeżeli się da to całość a jeżeli nie 
to przynajmniej część pokryć z funduszy europejskich. 1mln 850 tyś zł z alergologii 
związane jest z tym, że w tym roku zadanie nie zostanie wykonane i jest przesuwane 
na przyszły rok. Zwrócił się do radnego Miklicza, że funkcjonował na komisji zdrowia  
i nigdy nie uwał się na cos takiego że rezerwa celowa pójdzie na służbie zdrowia bo 
jej nawa brzmiała rezerwa celowa na przekształcenia w służbie zdrowia. Zapytał czy 
nie zrealizowaliśmy przekształceń w placówkach służby zdrowia, oddłużenie poszło 6 
mln zł. w sumie 16 mln poszło dla służby zdrowia i nie prawda jest, że szpital w 
Przemyślu dostał wtedy żeby się rozwijać bo on też dostał teraz w tym budżecie co 
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państwo będziecie głosować dostał on 1,5 mln zł. żeby naczyniówka 
zafunkcjonowała, co daje kontrakt w sumie ok. 3 mln zł. w systemie rocznym oraz 
żeby intensywna opieka medyczna, która ma nielimitowane usługi, które w tym 
momencie można zwiększyć poprawiły kondycję tego szpitala. Zwrócił uwagę na 
słowa radnego Miklicza, że na koniec 2010 r. było bardzo źle a teraz jest super i w 
związku z tym przytoczył dane: Szpital Wojewódzki Nr 2 na koniec 2010 r. miał 
zobowiązań na 22 mln zł. na koniec kwietnia 2013 r. ma 23 mln zł., Szpital im. św. 
Ojca Pio miał 16 mln 950 tyś zł a obecnie 24 mln zł, Wojewódzki Szpital im. Jana 
Pawła II w Krośnie miał 7 984 zł a ma 4 mln 986 tyś zł. Zapytał gdzie ta poprawa, 
kondycja szpitali jest słaba więc jak dyrektor może podjąć decyzję o wzroście 
wynagrodzeń. Dodał, że w przedsięwzięciach kluczowych są wzięte pod uwagę 
cztery obszary onkologia, obszar gruźliczy, psychiatryczny oraz bloki operacyjne nie 
tylko naszych jednostek ale również szpitali specjalistycznych. Jeżeli nie uda się 
wywalczyć tego w kontrakcie wojewódzkim to będziemy się starali aby trafiły one na 
listę projektów indykatywnych w ramach nowego naboru do RPO. Zarząd nie idzie w 
kierunku tego, że będzie rozdawał pieniądze bo tak jak Marszalek powiedział musi 
być przygotowana koncepcja i wszystko musi się bilansować ale będzie szukał 
różnych dróg aby w szpitalach było coraz lepiej.  
 
Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że wnosił już o to żeby nie rozdawać 
pieniędzy na zadania nie swoje i powtarza to po raz kolejny bo 1,5 mln zł. jakaś 
nasza jednostka dla której jesteśmy organem prowadzącym pewnie też 
potrzebowała. Dodał, że doskonale pamięta krytykę obecnej koalicji dotycząca tego 
jak mało środków proponujemy na służbę zdrowia planując budżet. Przypomniał 
zwracając się do Marszałka zadanie dotyczące budowy mostu na Wiśle i budowę 
obwodnicy Mielca. Początkowo gdy planowany był ten projekt do realizacji było 100 
mln z UE, 200 mln z budżetu a zadanie było projektowo na ok. 500 mln. Gdyby 
wówczas nie zostały podjęte określone zadania, bez zabezpieczenia środków to 
dzisiaj inwestycja ta byłaby nierealizowana. Podejście projektowe jest możliwe tylko 
jest jeszcze w naszym systemie mało realne.  
 
Radny Sławomir Miklicz zwrócił się do Marszałka Ortyla twierdząc, że nie da się 
wprowadzić w ton dyskusji jaką zaproponował ad persona o nauce itd. Dodał, że to 
nie ten poziom i z szacunku do niego i dlatego, że jest starszy nie będzie w ten ton 
dyskusji z nim wchodził. Stwierdził, że jeżeli Marszałek uważa, że właściwym jest w 
ten sposób odnosić się do jego osoby to nie będzie tego komentował. Ponadto 
zaznaczył, że jeżeli chodzi o wypowiedź Marszałka Pióro to pojawiło się w niej wiele 
błędów bo nie twierdził on, że środki idą na rozdawnictwo tylko wprost stwierdził, że 
idą na zmniejszenie deficytu. Dodał, że nie powiedział, że „my będziemy głosować 
przeciw” tylko że „ja”. Ponadto stwierdził, że jeżeli dyrektor szpitala wnioskuje 
określoną kwotę, z określonym harmonogramem, robi to na podstawie kosztorysu to 
wówczas taką kwotę wnioskujemy do budżetu a jeżeli wyszła ona większa po 
przetargu to ktoś to źle zaplanował. Marszałek powiedział kiedyś, że gdyby jakiś 
dyrektor u niego tak źle planował to by nie pracował, przypomniał tu, że przetarg 
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rozstrzygnięty był za obecnej kadencji. Zaapelował aby nie podejmować takich 
decyzji o zmianie dyrektorów bo nie jest to receptą na poprawienie sytuacji w służbie 
zdrowia. Zaznaczył, że przy analizowaniu wyników finansowych dobrze jej 
porównywać analogiczne okresy bo mówienie o pewnych kwotach na koniec kwietnia 
jest dużym nadużyciem w służbie zdrowia dlatego, że na półrocze np. szpitale maja 
znacznie większe zaległości i zadłużenia niż na koniec roku co wynika z procedur 
związanych z zarządzaniem budżetem przez NFZ, poprzez zmiany, które są 
wprowadzane po półroczu, poprzez negocjacje, które są pod koniec roku                            
i ewentualne środki wolne. Jeszcze raz zaproponował porównywanie rok do roku bo 
takie porównania są właściwe i nie wybranych jednostek tylko całości.  
 
Radny Czesław Łączak zaznaczył, że wydaje mu się, że te zmiany w budżecie są 
tylko pretekstem do tego, żeby PO i PSL pokazywały nostalgię za minionym czasem, 
czego nie zdążyli zepsuć przedtem próbują podpowiadać teraz Zarządowi aby 
wchodził w ten kanał, który PO przygotowała. Stwierdził, że był przekonany, że 
dzisiaj usłyszymy podziękowanie ze strony Pana Miklicza czy Pana Cholewińskiego 
– tego ostatniego zwłaszcza, że mógł razem z PiS realizować inwestycje choćby 
nawet most w Połańcu i nie daliśmy się wprowadzić w kanał żeby z tego 
zrezygnować. Podobnie Pan Borcz dzisiaj podkreślił, że dobrze się stało, że                         
z własnych środków dofinansowujemy rozbudowę szpitala w Krośnie a jeszcze nie 
tak dawno, może 2-3 lata temu Pan Miklicz był tak przeciwny budowie z własnych 
środków drogi 985 i innych trzech dróg w województwie. Dzisiaj możemy wyjść do 
przodu o jedną sesję bo w październiku prawdopodobnie będzie zmiana w budżecie 
tylko z tego powodu, że rządy Po i PSL-u są takie, że zbudowaliśmy drogę 985 od 
drogi krajowej Nr 4 i od strony Mielca – było huczne otwarcie, a teraz ruchem chyba 
będzie kierował premier Pawlak pod wiaduktem bo PLK nie jest w stanie dokończyć 
swojego odcinka budowy. Tak wyglądały te rządy a teraz marnujemy godzinę czasu 
żeby PO i PSL swoją nostalgie i swoje dywagacje eksponowali. Poprosił Zarząd aby 
nie dał się wciągać w takie dyskusje bo nie zawsze oceny stawiane przez tych, 
którzy nam życzą źle czy nie całkiem dobrze są nie po to żeby cos usprawnić ale 
zniechęcić do działania na przyszłość. Wniósł o zakończenie dyskusji w tym punkcie                            
i przegłosowanie zmian w budżecie. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że dyskusji w sprawach budżetowych nie 
można zamknąć. 
 
Członek Zarządu Tadeusz Pióro odpowiadając radnemu Mikliczowi stwierdził, że 
dokonał przeglądu całości dokumentacji odnośnie onkohematologii dziecięcej.                  
W pierwotnej koncepcji pana dyrektora część budowlana wyceniona była na 8,5 mln 
zł., przyznane zostało 7 mln zł. środków a przy przetargu okazało się że rzeczywiście 
jest to koszt 8,5 mln zł. ale pamiętajmy o tym, że 8,5 mln zł. to jest część budowlana 
a chcąc stworzyć oddział w takim szpitalu trzeba zabezpieczyć chociażby pracownie 
cytostatyków czy wyposażenie tego oddziału. Obecnie w Zarządzie zapadają decyzje 
takie, że musi być poszukana całość środków żebyśmy wiedzieli ile dana inwestycja 
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potrzebuje środków i gdzie my je wykorzystamy. Zgodnie z wypowiedzią radnego 
Miklicza przytoczył wyniki danych jednostek za zamknięte okresy i tak za 2010 r. 
szpital im. F. Chopina miał 12 mln zł a na koniec 2012 - 16, szpital im. św. Jadwigi 
Królowej 79 mln zł. na koniec 2012 89 mln zł., szpital im. św. Ojca Pio 52 mln zł. na 
koniec 2012 – 63 mln zł. i tak jest we wszystkich szpitalach. W związku z powyższym 
poprosił o niegłoszenie hasła, że na koniec 2012 r. sytuacja w szpitalach była 
diametralnie lepsza niż w 2010 r. bo tak naprawdę w części szpitali utrzymuje się na 
tym samym poziomie a w części jest diametralnie gorsza.  
 
Radny Sławomir Miklicz zaznaczył, że porównywać trzeba wyniki finansowe bo 
jeżeli porównujemy zobowiązania długoterminowe gdzie są  realizowane inwestycje 
to właściwie chyba dobrze, że cos się robi i w okresie kilku lat planuje się wydatki. 
Wynik finansowy jest podstawowym elementem, który należy porównywać                            
i oczywiście tymi danymi można szafować na różne potrzeby i jak widzi marszałek 
Pióro już zorientował się na jakie potrzeby jakie wyniki pokazywać. Ponadto 
stwierdził, że bardzo się cieszy, że na Przewodniczącego Klubu PiS wrócił Pan 
Czesław Łączak. 
 
Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się do radnego Łączaka z prośbą aby nie 
zmuszał go do tego, jakie techniki musiał stosować aby uzgodnić konsensus ażeby 
uchwalić budżet. 
 
Radny Władysław Stępień zapytał Marszałka Pióro czy myśli, że to, że długi szpitali 
rosną to jest wina dyrektorów szpitali czy tez systemu. 
 
Radny Mariusz Kawa zwrócił się w dwóch kwestiach formalnych do 
Przewodniczącego Łączaka. Stwierdził, że też cieszy się z drogi 95 a chwilowo Pan 
Premier Pawlak nie jest Premierem. 
 
Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że winny sytuacji nie jest system, nie są 
dyrektorzy tylko Marszałek Pióro. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie                 
w wyniku którego uchwała została przyjęta 19 głosami za, 4 osoby były przeciw,                
5 wstrzymało się od głosu. 

Uchwała NR XXXVIII/760/13 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego wraz z autopoprawką. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisje Budżetu, Mienia i Finansów 
oraz Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Rolnictwa, Rozwoju 



 
 

34 
 

Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisja Gospodarki i Infrastruktury 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie                 
w wyniku którego uchwała została przyjęta 21 głosami za, 1 osoba była przeciw,                
6 wstrzymało się od głosu. 

Uchwała NR XXXVIII/761/13 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.  
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że uchwała dotyczy udzielenia 
pełnomocnictwa Pani Annie Łopuch do reprezentowania Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie Agnieszki Rejman na uchwałę w sprawie odwołania 
Marszałka Województwa Podkarpackiego przed wojewódzkim sądem 
Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 
 
Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że w projekcie jest mowa o udzielaniu 
dalszych pełnomocnictw, zapytał co w sytuacji jeżeli Pani Anna Łopuch nie będzie 
mogła uczestniczyć, kto wówczas prowadził będzie nasze sprawy. 
 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek poinformowała, że formuła udzielania 
pełnomocnictw adwokatom i radcom prawnym jest taka, że na wypadek gdyby Pani 
Anna Łopuch zachorowała to będzie mogła udzielić dalszego pełnomocnictwa aby 
specjalnie w tym celu nie musiał się zbierać Sejmik. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie                 
w wyniku którego uchwała została przyjęta 22 głosami za, nikt nie był przeciw,                
1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała NR XXXVIII/762/13 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do 
realizacji działań dotyczących wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej 
Rodziny. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Budżetu, Mienia i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Członek Zarządy Tadeusz Pióro poinformował, że w ubiegłym tygodniu na 
Konwencie Marszałków Województw, temu tematowi była poświęcona całodzienna 
dyskusja i będzie ona również na posiedzeniu PSST w dniu 30 września. Tym 
projektem uchwały zarząd chce dać sygnał, że ma świadomość jak ważna pracę 
wykonują rodzice wychowujący dzieci.  
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie                 
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 25 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/763/13 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”, w roku 2013. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisje Budżetu, Mienia i Finansów 
oraz Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie                 
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie 25 głosami za. 

Uchwała NR XXXVIII/764/13 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za                       
I półrocze 2013 r. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 32 do niniejszego protokołu. 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Podkarpackiego. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 33 do niniejszego protokołu. 

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2013 r. planów finansowych 
instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.  

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 34 do niniejszego protokołu. 

Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 35 do niniejszego protokołu. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że przez 2,5 roku miał przyjemność nadzorować  
departament, który tę informację przygotował i musi stwierdzić, że został wykonany 
kawał dobrej roboty bo nadzór nad spółkami, który wprowadzili na podstawie, 
którego ta informacja jest przygotowywana, zasady współpracy ze spółkami z 
udziałem samorządu województwa w tej chwili wyglądają trochę inaczej niż to miało 
miejsce wcześniej. Dodał, że ta informacja pokazuje nam pełną wiedzę nt. tego,  jak 
te spółki funkcjonują – pokazuje i elementy dobre i złe. 
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Przewodniczący Sejmiku dopowiedział, że informacja podpisana została przez 
Panią Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Nadzoru Właścicielskiego 
Agnieszkę Woś i Wicemarszałka Lucjana Kuźniara. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, że dziwi ją że na sali nie 
ma nikogo ze spółki lotniskowej, którą tworzyliśmy i która jest tak ważna dla rozwoju. 
Zadała pytanie a jednocześnie wniosek a’propos aktywności Zarządu w zakresie 
pozyskiwania nowych połączeń lotniczych dlatego, że jest bardzo duże 
zainteresowanie mieszkańców Podkarpacia jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. 
Zapytała czy Zarząd występował do np. American Airlines czy innych linii a drugi 
kierunek jest to Wiedeń gdyż z Rzeszowa codziennie wyjeżdża kilkanaście 
autokarów i chyba więcej ludzi jeździ z Rzeszowa do Wiednia niż do Warszawy. 
Zawnioskowała do zarządu aby spółkę lotniskową omówić ekstra na jednym                        
z najbliższych posiedzeń Sejmiku.  

Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Nadzoru Właścicielskiego 
Agnieszkę Woś przeprosiła za Zarząd spółki lotniskowej informując, że dzisiaj Pan 
Wiceprezes musiał wylecieć za granicę natomiast Prezes Nowak jest chory. Dodała, 
że zarząd podejmuje szerokie działania jeżeli chodzi o zwiększenie ruchu lotniczego i 
z perspektywa patrzy na przyszłość i trwają rozmowy jeżeli chodzi o kolejnych 
przewoźników. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa natomiast po 
zakończeniu rozmów jak najbardziej będzie można mówić o rozwoju tych kierunków. 

Informacja na temat działalności grup producentów rolnych oraz grup 
producentów owoców i warzyw wpisanych do Rejestru prowadzonego przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 36 do niniejszego protokołu. 

Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa 
podkarpackiego. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 37 do niniejszego protokołu. 

Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia 
negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom 
społecznym. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 38 do niniejszego protokołu. 
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Informacja dotycząca działań zmierzających do zmiany statusu zakładów 
kształcenia nauczycieli. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 39 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      
od 6 sierpnia 2013 r. do 6 września 2013 r. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 40 do niniejszego protokołu. 

Radna Teresa Kubas- Hul przypomniała, że na poprzedniej sesji Sejmiku zabierała 
również w tym punkcie głos bowiem szczegółowo analizuje uchwały Zarządu 
opublikowanie w BIP. W punkcie tym zwróciła się z prośbą o udzieleni jej odpowiedzi 
na szereg pytań i nie jest nimi usatysfakcjonowana. Najistotniejsza rzeczą była 
prośba do Zarządu aby radni mogli otrzymywać materiały na posiedzenie Zarządu i 
otrzymała odpowiedź negatywną, że nie ma takiej możliwości. W uzasadnieniu tego 
pisma widnieje informacja mówiąca, że obowiązuje § 41 Regulaminu i w oparciu o § 
63 ust. 1 pkt 4 Statutu tylko i wyłącznie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 
Sejmiku otrzymują takie materiały. Jednak udzielając jej odpowiedzi nie wzięto pod 
uwagę ustawy o samorządzie województwa i art. 15 a ust. 1 mówi, że działalność 
organów województwa jest jawna a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z 
ustaw. Art. 16 ust. 1 mówi, że Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym 
województwa.  § 63 ust. 5 Statutu mówi, że do udziału w posiedzeniach Zarządu 
mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni i dalej z § 66 ust. 9 
Statutu wynika, że Zarząd Województwa ma obowiązek udostępniać wszystkie 
materiały wszystkim osobom, w tym w szczególności również radnym. Radna 
poinformowała, że w oparciu o ten zapis żąda przekazania w wersji elektronicznej 
kopii protokołów z posiedzeń Zarządu od dnia 28 maja 2013 roku do dzisiaj                          
i kolejnych protokołów z posiedzeń Zarządu, które będą się odbywać w przyszłości, 
dodatkowo uchwał wraz z uzasadnieniem oraz innych materiałów będących 
przedmiotem obrad Zarządu. Poinformowała, że oczekuje iż materiały będą 
przekazywane w wersji elektronicznej na jej ręce bez zbędnej zwłoki po każdym 
posiedzeniu Zarządu. Radna stwierdziła, że słowa, które cytowała na poprzednim 
posiedzeniu Sejmiku odnośnie zmiany jakości pracy Zarządu okazały się tylko                     
i wyłącznie pustymi słowami ale ma nadzieję, że radni będą otrzymywać materiały                    
i zapisy ustawy o samorządzie województwa dotyczące jawności pracy organów 
będą przestrzegane.  

Radna przypomniała, że pytała również o zasady podziału środków i podejmowania 
uchwał w trzech zakresach. Pierwszy zakres dotyczył środków w ramach KSOW-u               
i ostatnie zdanie z pisma mówi, że Zarząd skierował do departamentu polecenie 
przygotowania zasad przyznawania wsparcia ze środków będących w dyspozycji 
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Sekretariatu Regionalnego KSOW-u w ramach planu działania na lata 2014 – 2015                     
i rozumie, że takowych zasad do tej pory nie było. Poinformowała, że bardziej 
szczegółowo odniesie się do tego kiedy otrzyma wszystkie materiały, o które prosiła 
wcześniej i jeszcze raz podkreśliła, że oczekuje aby były one przekazywane jej                 
w formie elektronicznej, nie oczekuje natomiast odpowiedzi w formie papierowej.                
A propos tej ostatniej formy to były reorganizacje w Urzędzie i w ich wyniku dochodzi 
do tego, że ona tego samego dnia otrzymała trzy listy polecone za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, które zostały nadane tego samego dnia i w każdym liście 
była jedna strona a można byłoby trzy włożyć do jednej koperty  i wtedy byłoby taniej 
bo zaoszczędzono by środki na realizację innych zadań.  

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytania dotyczące podziału środków i efektów                        
w zakresie promocji to przykro jej, że w takim tonie otrzymuje odpowiedź jako radna.  
Poinformowała, że nie oczekuje aby ktoś ją pouczał co to jest promocja i jakie są jej 
instrumenty. Ona pytała konkretnie o uchwały Zarządu i uzasadnienie do każdej                   
z nich ale teraz jeśli otrzyma komplet wszystkich materiałów to sama odpowie sobie 
na to pytanie.   

Jeśli chodzi o uchwały dotyczące podziału środków na przedsięwzięcia w dziedzinie 
kultury w ramach tzw.  małych zleceń to również nie jest usatysfakcjonowana 
odpowiedzią. Radni wiedzą co to jest organizacja pożytku publicznego, organizacja 
pozarządowa i nie ma potrzeby pouczać ich na ten temat w piśmie. Radna zwróciła 
uwagę, że precyzyjnie pytała o co jej chodzi i ma prośbę aby udzielane odpowiedzi 
na pytania były precyzyjne  i odnosiły się do poruszanych zagadnień a nie miały 
charakteru pouczającego jak np. co to jest promocja i jaka ustawa ją reguluje czy też 
inne rzeczy odnoszące się do KSOW-u aczkolwiek była to ciekawa lektura bo dzięki 
poleconej w piśmie stronie mogła przeanalizować  jak podchodzą do tego inne 
województwa.  

Radny Władysław Stępień 26 sierpnia na poprzedniej sesji Sejmiku poruszył 
sprawę rozpoczęcia finansowania i opracowania dokumentacji na chodnik we 
Wrzawach w gminie Gorzyce. Marszałek Romaniuk poinformował go, że ze względu 
na brak środków to zadanie rozpoczęte zostanie od roku 2014 i że warunkiem jest 
wprowadzenie go do WPF – u. W związku z taka poradą Marszalka złożył 
natychmiast wniosek o wprowadzenie takiej zmiany, ponieważ niedługo mija miesiąc 
chciał zapytać na jakim etapie realizacji jest ten wniosek.  

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVII sesji w dniu 26 sierpnia 
2013 r. 

Radni otrzymali informacje wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik             
nr 41 do protokołu. 
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Interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek złożyła interpelacje w sprawie złożenia 
przez Zarząd wniosku o nadanie pośmiertnie odznaki „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” dla pana Wojciecha Inglot – twórcy imperium kosmetycznego 
Inglot. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

Radna Anna Kowalska złożyła interpelację dotyczącą dróg wojewódzkich nr 878               
i 835 

Interpelacja stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

Przewodniczący Klubu SLD Bronisław Tofil w imieniu klubu złożył interpelację               
w sprawie aktualnej sytuacji finansowej jednostek służby zdrowia podległych 
Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2013 r. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Ewa Draus złożyła trzy interpelacje dotyczące: 

− uwzględnienia w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 rok 
wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej 872 na odcinku od 
Baranowa Sandomierskiego do Skopania, z włączeniem do istniejącego 
chodnika przy Domu Dziecka, 

− przygotowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej projektu 
rozbudowy skansenu i rozszerzenia swojej działalności na lata 2014 – 2020 , 

− podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie skarpy i uregulowanie 
cieku wodnego w miejscowości Dąbrowa, a szczególnie na działce 1248, na 
której jest aktywne osuwisko. 

Interpelacje stanowią załączniki nr 45,46,47 do protokołu. 

Radny Jan Tarapata złożył interpelacje w imieniu własnym jak i Radnego Fryderyka 
Kapinosa i Zdzisława Nowakowskiego dotyczącą: 

1. Budowy drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych 
Mielca z kierunku południowo – zachodniego wraz z budową mostu przez 
rzekę Wisłokę oraz rozbudową drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – 
Radomyśl Wielki – Mielec wraz z budową obwodnicy Radomyśla 
Wielkiego, 

2. Budowy ośrodka onkologicznego w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda 
Biernackiego w Mielcu. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
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Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że ma zapytanie w związku z tym, że                
w ostatnim czasie w Urzędzie Marszałkowskim miała miejsce duża reorganizacja i do 
publikacji została podana informacja, że przyniesie ona oszczędności w wysokości 
około 1 miliona złotych. Zwróciła się z prośbą do Marszałka o przesłanie jej 
szczegółowej kalkulacji kosztów, które uda się zaoszczędzić w wyniku tak dokonanej 
reorganizacji. Prosiła również o informację ile osób od 27 maja do dzisiaj zostało 
dodatkowo zatrudnionych i jakie jest łączne 1 miesięczne wynagrodzenie wszystkich 
nowo zatrudnionych pracowników. Radna prosiła o udzielenie jej odpowiedzi w 
stosownym terminie tj. w terminie 14 dni. Zwróciła się z prośbą o pilnowanie 
terminów bowiem jak stwierdziła ostatnie odpowiedzi na składanie przez nią 
zapytania nie były udzielone w terminie.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą do Zarządu w kwestii terminów 
udzielania odpowiedzi. 

Radny Fryderyk Kapinos złożył interpelację w sprawie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego doliny potoku Kawęczyńsko – Wampierzowskiego w gminie 
Wadowice Górne, Powiat Mielecki 

Interpelacja stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

Kolejną interpelację radny złożył wraz z Radnym Czesławem Łączakiem a dotyczyła 
ona przygotowania ogólnej koncepcji połączenia drogi DK4 do autostrady A4 przez 
zjazdy węzłami drogowymi w Pustyni, Żyrakowie.  

Interpelacja stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że ma pytanie dotyczące informacji                      
z wyjazdów zagranicznych. Do tej pory w porządku obrad sesji znajdowała się taką 
informacją dla radnych, nie była ona co miesiąc lecz co jakiś czas. Od maja takiej 
informacji odnośnie wyjazdów zagranicznych z Urzędu Marszałkowskiego nie ma. 
Radny wnioskował aby informacja pojawiła się bowiem dobrze jest wiedzieć gdzie 
Województwo Podkarpackie jest reprezentowane i w jakich celach. Czasami na 
temat tej informacji były dyskusje na sesjach Sejmiku, więc dobrze byłoby aby to 
było. W związku z tym  ma również pytanie czy od 1 czerwca br. do teraz były 
wyjazdy takie, na które zostały zakupione bilety, był zarezerwowany wyjazd                     
i w ostatni dzień okazało się, że nikt nie jechał. Jeżeli tak to jakie i gdzie te wyjazdy 
były i jakie to były koszty. Jeśli  takie były to kto te koszty poniósł. 

Radny Mariusz Kawa poinformował, że ma jedno pytanie. Dzisiaj radni w zmianach 
do WPF głosowali temat związany z ograniczeniem środków na zadanie, które szło  
w kierunku budowy suchych polderów. Jest to temat bardzo istotny, który został 
rozpoczęty po powodzi w 2010 roku, po ogromnych szkodach w Ropczycach. Jest 
tam również problem Sędziszowa i kwestia potencjalnie nowych miejsc pracy, które 
mogłyby powstać w Sędziszowie gdyby ten program został zrealizowany a on                     
z posiedzenia Komisji Budżetu wie, że program jest ograniczany. Dzisiaj zadanie jest 
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ograniczane na etapie technicznego przygotowania inwestycji. Radny prosił                       
o udzielnie mu bardziej szczegółowej informacji w tej kwestii bo jego wiedza jest 
taka, że oczekiwania Komisji Europejskiej idą w kierunku stworzenia pewnego 
master planu oddziaływania środowiskowego a nie całkowitego wyeliminowania 
inwestycji. Ograniczanie jej dzisiaj na poziomie technicznym powoduje jakby 
rezygnację z niej docelowo. Radny pytał jak rzeczywiście wygląda ta sytuacja. 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Tadeusz Majchrowicz w imieniu Klubu Prawica Rzeczypospolitej złożył 
wniosek do Zarządu Województwa aby na następnej sesji przedstawić projekt 
uchwały w sprawie ustanowienia – na terenie województwa podkarpackiego - roku 
2014 Rokiem Rodziny Ulmów. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

Radny Bronisław Tofil zaznaczył, że w dniu wczorajszym miał zaszczyt brać udział 
w bardzo podniosłej uroczystości dotyczącej 70 rocznicy mordu na mieszkańcach 
Janików, jest to malutka , nie istniejąca już miejscowość w powiecie stalowowolskim. 
Stwierdził, że mówi o tym bo był na tej uroczystości początkowo jako jedyny 
przedstawiciel samorządu województwa, później dotarł również Radny Cholewiński. 
Dodal, że zaproszenie osobiście wręczył mu wójt, burmistrz Zaklikowa Pan Wójcik, 
zawsze pyta czy takie zaproszenie poszło tez do władz tj. Zarządu Województwa                  
i oczywiście takie zapewnienie otrzymał. Stwierdził, że kiedy przyjechał to otrzymał 
pierwszy policzek bo wójt zapytał go czy ma wieniec – oczywiście nie miał ale gdyby 
to nie było w takich ostępach leśnych to zdążył by zawrócić do Stalowej Woli                      
i zakupiłby taki wieniec na własny koszt i nadużywając funkcji radnego zrobiłby to w 
imieniu Zarządu czy samorządu województwa. Zaskoczenie było tym większe, że 
Pan Marszałek raczył wystosować list, dodał, że jeżeli Marszałek i pozostali 
członkowie zarządu mieli zaplanowane inne zajęcia to wystarczyło zwrócić się do 
radnych z tamtego terenu i w ten sposób udzielić pełnomocnictwa do 
reprezentowania. Taki wieniec można na miejscu zorganizować a później te koszty 
jakoś rozliczyć. Stwierdził, że było to bardzo niesmaczne, było mu wstyd i gdyby 
wiedział, że spotka się z czymś takim to by w ogóle w tej uroczystości nie brał 
udziału.  

Radny Stanisław Bartnik zaznaczył, że występuje w imieniu własnym i komisji                
a zarazem tych radnych, którzy złożyli potrzebę wyjazdu do jednostek kultury 
prowadzonych przez samorząd w celu zapoznania się z ich działalnością, pracą                  
i problemami. Odpowiadając na tę propozycję jest taka możliwość i na razie 
zaproponowano dwa takie wyjazdy i najbliższy miałby miejsce 28 września do 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Historycznego w Sanoku.  
Kolejna propozycja to wyjazd do Muzeum w Krośnie oraz Podkarpackiej Troi w dniu 
12 października. Jeżeli są osoby chętne do wzięcia udziału to on ma przy sobie listę 
lub też w najbliższych dniach można się zgłosić do pracownika Kancelarii Sejmiku 
Pani Marii Sarny. 



 
 

42 
 

Przewodniczący Klubu PO Sławomir Miklicz zgłosił wniosek o nieodstępowanie 
od uzgodnionych terminów odbywania się sesji sejmiku. Dodał, że jeżeli sa ważne 
sprawy dla województwa to oczywiście nie ma dyskusji jednak patrząc na dzisiejszy 
porządek obrad to w jego ocenie nie ma tu niczego takiego, co nie mogłoby 
poczekać jeszcze 7 dni. Klub PO wnioskuje o trzymanie się planowych posiedzeń 
sesji Sejmiku bo każdy planuje sobie czas zawodowy i samorządowy i bez 
złośliwości chcieliby aby ustalony i utrwalony już porządek pracy funkcjonował. Drugi 
wniosek złożony przez Przewodniczącego dotyczył tego aby radni otrzymywali 
codzienny monitoring mediów. Dodał, że jest to monitoring za który urząd zapłacił                   
i dopisać tam kilka kolejnych adresów e – mail nie stanowi problemu a jest to bardzo 
fajny monitoring bo dotyczy wszystkich spraw województwa, Zarządu i Sejmiku.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, odnośnie zmiany terminu dzisiejszej sesji, 
że nie było na niej jakichś tematów ekstra ale sesja za tydzień kolidowała z wizytą 
Ministra Ochrony Środowiska – Marszałek miałby problem aby w tej sesji 
uczestniczyć. Dodał, że co do zasady to bardzo dobrym rozwiązaniem jest stały 
termin sesji w ostatni poniedziałek miesiąca. Zadeklarował, że gdy tylko będzie to 
możliwe to będzie on tego przestrzegał, jednocześnie poprosił o wyrozumiałość               
w sytuacjach wyjątkowych, które na pewno się pojawią. Odnośnie monitoringu 
mediów stwierdził, że oczywiście będzie on przesyłany do wszystkich radnych. 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl poinformował, że na jego prośbę                    
i wniosek Zarządu termin sesji został przyspieszony ze względna Przyjazd Ministra i 
Wiceministra, którzy mieli się spotkać z podkarpackimi samorządami. Miały mieć 
miejsce rozmowy o ustawie śmieciowej i innych rzeczach, które nas trapią.                       
W związku z ta wizyta przełożone zostało również spotkanie PSST. Po zwołaniu sesji 
okazało się, że Ministrowie jednak nie przyjadą. Marszałek zaznaczył, że następnym 
razem nie zawnioskuje o przełożenie sesji tylko powie że jej termin jest święty. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk odpowiedział Radnemu Władysławowi 
Stępniowi, że jego wniosek trafi na jeden z najbliższych Zarządów i po posiedzeniu 
Zarząd odpowie on radnemu jeżeli chodzi o projekt chodnika. Jeżeli chodzi                        
o interpelacje Radnej Anny Kowalskiej to rzeczywiście po dotychczasowych 
monitach Zarząd z oszczędności poprzetargowych podjął decyzje o przeznaczeniu 
na chodnik w Chyżnym – Dylągówka 200 tyś zł i za 400 tyś zł. będzie ten chodnik                
w roku bieżącym wykonywany.  

Radny Dariusz Sobieraj zaapelował o dostarczanie radnym zaproszeń w terminie, 
nie raz czy dwa razy w tygodniu tylko na bieżąco bo np. dostaje zaproszenie                  
z Muzeum z Przemyśla, z Rzeszowa a w piątek popołudniu dostaje zaproszenie                 
z Muzeum w Krośnie czy z Żarnowca czyli z okolic gdzie mógłby być. Przypomniał, 
że wcześniej bronił stanowiska Radnej Lidii Błądek kiedy mówiła, że nie ma żadnych 
materiałów promocyjnych dla radnych, nie ma się z czym pokazać czy gdziekolwiek 
pójść. Stwierdził, że wtedy ją wspierał z racji funkcji i teraz on będzie prosił                         
o wsparcie. Dodał ponadto, że jest konferencja, warsztaty urologiczne – 
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pokazywanie nowych technik w urologii, jest to novum z udziałem 6 profesorów                  
z Polski, trzech z Ukrainy i jak zaznaczył podczas posiedzenia komisji we Lwowie 
rozmawiał o transmisji do Akademii Medycznej we Lwowie, do Kliniki Urologii. Chodzi 
o pewien niestosunek, że jest tam wielka klinika gdzie miała początek chirurgia, 
początek urologia a tu nagle oddział wojewódzki robi tak duże naukowe wydarzenie. 
Stwierdził, że wystosowane będą zaproszenia dla Członków Zarządu i wszystkich 
radnych. Dodatkowo stwierdził, że otrzymał zaproszenie na piątek na debatę                      
w sprawie służby zdrowia ale dodatkowo zawnioskował w imieniu klubu aby zostało 
to również przedstawione na sesji po to by radni wiedzieli jaki jest stan przygotowań 
do uruchomienia kierunku medycznego Uniwersytetu rzeszowskiego bo nadzieję, że 
tym będziemy się chwalić a nasze dopingowanie uniwersytetu jest po to, żeby oni 
wiedzieli, że ich wspieramy, nie tylko dajemy pieniądze ale mamy też oczekiwania. 

 

Zamknięcie sesji. 

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

Sesja zakończyła się o godz. 1620

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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                         Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

     

     Wojciech Buczak 

Protokołowała: 

Katarzyna Kruk         

 

 

 


