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Protokół Nr XXXV/13 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

 

XXXV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 24 czerwca 
2013 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.00. 
 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pani Teresa Kubas – Hul 
otworzyła obrady i przywitała 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 Przewodnicząca stwierdziła, 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. 

 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że na jej ręce wpłynęły wnioski Zarządu o 
zmianę porządku obrad sesji tj.  
wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 

 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa podkarpackiego, 

 zmian w Statucie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Rzeszowie, 

 zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka 
Chopina, 

 zmiany uchwały Nr XXXIV/632/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
 wyrażenia sprzeciwu wobec planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dotyczących wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr l-107 Zagórz –Łupków, 
 zmiany uchwały Nr XXVIII/507/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego na 2013 rok  
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oraz wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2013 r. i  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała również, ze wpłynął również wniosek o 
wycofanie z porządku obrad sesji punktów 33) – 46) tj.  

 Podjęcie uchwały w sprawie Hyżnieńsko - Gwoźnickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

 Podjęcie uchwały w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

 Podjęcie uchwały w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu,  

 Podjęcie uchwały w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.  

 Podjęcie uchwały w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.  

 Podjęcie uchwały w sprawie Sokołowsko - Wilczowolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu.  

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

 Podjęcie uchwały w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 Podjęcie uchwały w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 Podjęcie uchwały w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu.  
 Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. 
 Podjęcie uchwały w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku 

Krajobrazowego.  
 Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.  
 Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że wnioskodawca ma prawo wycofać 
projekty uchwał w zawiązku z czym nie będzie poddawać ostatniego wniosku pod 
głosowanie. 

Poinformowała również, że Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” złożył na jej ręce 
wniosek o zmianę kolejności punktu 3) porządku obrad tj. aby sprawozdanie z 
działalności  Sejmiku Województwa Podkarpackiego od dnia wyboru do dnia 24 
czerwca 2013 r. realizować po punkcie 70) Ocena zasobów pomocy społecznej w 
Województwie Podkarpackim – 2012 rok. 

Wniosek w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

W związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad sesji 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski. 
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Za wprowadzeniem zmiany polegającej na wprowadzeniu autopoprawek do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. radni 
głosowali jednomyślnie ( 31 głosami za).  

 Za wprowadzeniem zmiany polegającej na wprowadzeniu autopoprawek do projektu 
uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego radni również głosowali jednomyślnie ( 32 głosami za).  

Przewodnicząca Sejmiku zaproponowała aby wszystkie dodatkowe projekty uchwał 
wnoszone przez Zarząd realizować po punkcie 66) porządku obrad . 

Następnie poddała pod głosowanie wprowadzenie po punkcie 66) projektu uchwały 
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że projekt uchwały wraz z załącznikiem 
powinien być dostarczony w terminie na 7 dni a on go nie otrzymał w związku z czym 
uważa, że nie można procedować. 

Przewodnicząca Sejmiku potwierdziła, że materiał wpłynął w terminie krótszym niż 
7 dni ale jest to wniosek Zarządu i musi poddać go pod głosowanie. Projekt uchwały 
został zaopiniowany przez właściwe komisje i wolą radnych Sejmiku będzie 
wprowadzenie lub też  nie wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad sesji.  

Radny Zygmunt Cholewiński poinformował, że w związku z tym będzie wnosił o 
uchylenie uchwały z przyczyn proceduralnych i zgodnie z prawem będzie wnosił o 
unieważnienie przez Wojewodę jeśli Sejmik tego nie wyprostuje. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w momencie kiedy punkt będzie 
procedowany można złożyć wniosek o skierowanie projektu uchwały do prac w 
komisjach i taki wniosek może być poddany pod głosowanie jeśli oczywiście zostanie 
złożony.  

Następnie Przewodnicząca wznowiła głosowanie nad wprowadzeniem punktu do 
porządku obrad sesji.  

Za wprowadzeniem niniejszego punktu do porządku obrad głosowało 28 radnych, 2 
radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego 
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie radni głosowali jednomyślnie (32 
głosami za). 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina radni również głosowali 
jednomyślnie (31 głosami za). 
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W związku z pojawieniem się pytania odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIV/632/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Przewodnicząca 
Sejmiku zwróciła się z prośbą do Marszałka Województwa o udzielenie odpowiedzi 
czego dotyczy projekt uchwały. 

Marszałek Województwa – pan Władysław Ortyl poprosił o udzielnie odpowiedzi w tej 
kwestii Sekretarza Województwa. 

Sekretarz Województwa - pan Bogusław Ulijasz poinformował, że projekt uchwały 
dotyczy Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 i zmiana uchwały 
ma charakter techniczny bowiem w poprzedniej uchwale w 30 wierszu było Strzyżów 
a powinno być Żyznów. Jest to poprawka błędu pisarskiego.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie wprowadzenie projektu 
uchwały do porządku obrad sesji.   

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/632/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowało 31 radnych, 1 radny był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu.  

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej 
nr l-107 Zagórz –Łupków radni głosowali jednomyślnie (32 głosami za). 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/507/12 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia 
planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok głosowało 31 
radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

Za wnioskiem Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” o zmianę kolejności punktu 
3) porządku obrad głosowało 18 radnych, 13 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XXXV sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Teresy Kubas – Hul z funkcji 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego IV kadencji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Edwarda Brzostowskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Janusza Koniecznego z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Dariusza Sobieraja z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego IV kadencji. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 
Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

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

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/12/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/13/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/17/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 z dnia 29.12.2010 r. 
(z późn. Zm.) w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego upamiętnienia 
ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2012 r.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa 
Podkarpackiego za      2012 r. 

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

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

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/510/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich nr 
160 pk i 178 pk. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Gminy Boguchwała. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR VI/73/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r.  w sprawie ustalenia 
maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej 
Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. 

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

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

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kolbuszowa. 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2013 r. WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI. 
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38. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI. 

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 

40. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w latach 
2014-2015 na współfinansowanie projektów w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

41. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w latach 
2014-2015 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 

42. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w latach 
2014-2016 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 

43. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w latach 
2014-2016 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku. 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu. 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie. 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach. 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu. 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku. 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu. 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu. 

52. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 
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53. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Zespołu 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. 

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

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/632/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

56. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących wyłączenia z eksploatacji linii 
kolejowej nr l-107 Zagórz –Łupków. 

57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/507/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia 
planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok. 

58. Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej 
„Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP na lata 2007 – 2013”. 

59. Informacja dotycząca udostępnienia nieruchomości Województwa 
Podkarpackiego obcym podmiotom w okresie 1.01.2012 – 31.12.2012. 

60. Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WP nt. realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2103  
w roku 2012 – zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 

61. Ocena zasobów pomocy społecznej w Województwie Podkarpackim – 2012 
rok. 

62. Sprawozdanie z działalności  Sejmiku Województwa Podkarpackiego od dnia 
wyboru do dnia 24 czerwca 2013 r.  

63. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie  
od 14 maja 2013 r. do 27 maja 2013 r. 

64. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie  
od 28 maja 2013 r. do 10 czerwca 2013 r. 

65. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXIV sesji w dniu 27 
maja 2013 r.  

66. Interpelacje i zapytania radnych. 
67. Wnioski i oświadczenia radnych. 
68. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołu  XXXIV  sesji.  

Projekt protokołu XXXIV sesji został przesłany radnym w wersji elektronicznej.  
W związku z brakiem uwag do jego treści Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 
przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem. Protokół został przyjęty 
jednogłośnie (32 głosami za). 
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Po przyjęciu protokołu Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że na jej ręce 
wpłynęły wnioski o rezygnację wszystkich Wiceprzewodniczących Sejmiku – pana 
Dariusza Sobieraja, Janusza Koniecznego i Edwarda Brzostowskiego oraz 
wnioski o rezygnację z Przewodniczących następujących Komisji Sejmiku tj. 

- Komisji Rewizyjnej, 

- Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, 

- Komisji Rozwoju Regionalnego, 

- Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, 

- Komisji Gospodarki i Infrastruktury, 

- Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 

- Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, 

- Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia. 

Rezygnacje z funkcji Wiceprzewodniczących Sejmiku stanowią odpowiednio 
załączniki nr 5, 6 i 7 do protokołu. 

Rezygnacje z funkcji Przewodniczących Komisji Sejmiku stanowią odpowiednio 
załączniki nr 8 – 15 do protokołu. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że związku z tym iż wpłynęły rezygnacje 
ona również nosiła się z zamiarem rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 
Sejmiku ale w trosce o dobro województwa nie uczyniła tego aby nie doprowadzić 
do destabilizacji pracy Sejmiku. 

Jednocześnie poinformowała, że podjęcie uchwał w sprawie odwołania 
Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz Przewodniczących Komisji w dniu 
dzisiejszym jest bezprzedmiotowe i na kolejną sesję zostaną przygotowane 
projekty uchwał w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczących Sejmiku i 
Przewodniczących Komisji.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała również, że w związku z tym iż w 
większości projektów uchwał znajdują się błędy spowodowane tym, że zostało 
opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa z 23 
maja 2013 w Dzienniku Ustaw pod poz. 596 i dlatego też proponuje się przyjęcie 
na podstawie § 19 Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, że 
wszyscy wnioskodawcy projektów, którzy przywołali w podstawie prawnej 
Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 142, poz. 1590 ze zm. wnoszą autopoprawkę o 
charakterze formalnym i w każdej z uchwał przywołują w podstawie prawnej 
właściwy numer Dziennika Ustaw z 2013 roku poz. 596. Przewodnicząca Sejmiku 
poinformowała, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu to we wszystkich projektach 
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uchwał, w których nastąpił błąd natury formalnej przyjmie się, że poprawka  z 
automatu została naniesiona. Jeśli natomiast będzie sprzeciw to prosi 
wnioskodawców o wprowadzenie zmian formalnych do procedowanych projektów 
uchwał. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec jej 
ostatniej propozycji.  

Następnie przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Teresy Kubas – Hul z funkcji 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że jest to wniosek Klubu Radnych 
„Prawo i Sprawiedliwość” i został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

Poinformowała również, że złożony wniosek odpowiada wymogom formalnym. 
Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Sejmiku jest tajne dlatego 
istnieje konieczność powołania Komisji Skrutacyjnej, która przedstawi zasady 
głosowania i dokona jego przeprowadzenia. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że przed przeprowadzenie wyboru 
Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzeniem głosowania  otwiera dyskusję. 
Poinformowała, że jako referenta niniejszej uchwały wnioskodawcy wskazali 
radną Lidię Błądek.  

Radna Lidia Błądek przedstawiła radnym projekt uchwały. Odczytała treść 
projektu uchwały informując, iż podjęcie uchwały jest uzasadnione zmianą 
dotychczasowej sytuacji w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Radny Wojciech Buczak podziękował Przewodniczącej Sejmiku za 
odpowiedzialną postawę i prowadzenie obrad tej bardzo ważnej sesji Sejmiku w 
przeciwieństwie do Wiceprzewodniczących, którzy zdezerterowali i opuścili 
stanowiska, na które zostali wybrani na początku kadencji i ślubowali, ze będą 
rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Jeśli chodzi o projekty uchwał, 
które zgłosił jego Klub odnośnie odwołania Przewodniczącej sejmiku, 
Wiceprzewodniczących oraz Przewodniczących niektórych komisji, wniosek ten 
jest podyktowany nie tyle jakimiś uwagami do poszczególnych osób i tego jak 
wywiązywali się z obowiązków. Jest to podyktowane przyjęciem nowej zasady, 
która ma nadzieję, że będzie obowiązywać już zawsze w Sejmiku tj. zasady 
poszanowania woli wyborców bo to z ich woli został powołany skład Sejmiku i 
największy Klub pod względem liczebności tj. PiS, później jako drugi pod 
względem liczebności  Klub PO, trzeci PSL, SLD i Prawicy Rzeczypospolitej. 
Radny poinformował, że Klub Radnych PiS postuluje aby od dzisiejszej sesji 
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przyjąć zasadę aby Prezydium Sejmiku było reprezentowane przez największy 
Klub PiS powinien on mieć prawo zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego 
Sejmiku oraz przez kluby opozycyjne i taką ofertę składano klubom opozycyjnym. 
Podobnie jeśli chodzi o przewodniczenie komisjom to tak się złożyło, że na 
początku kadencji największy Klub PiS mimo, że zgłaszał kandydatury na 
Przewodniczącego Sejmiku, do składu Prezydium – zostało to wtedy odrzucone 
w głosowaniu. Poinformował, że nie chcą kontynuować tej złej tradycji i 
proponują aby:  

- przyjąć zasadę aby Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był kandydat 
zgłoszony przez klub opozycyjny. Do tej pory był nim radny Mariusz Kawa. 
Poinformował, że rozmawiał z radnym o tym, że nie jest składany wniosek o 
odwołanie i jego rezygnacja jest decyzją osobistą. Poinformował, że podtrzymuje 
deklarację, że jeśli będzie zgłoszenie ze strony klubów opozycyjnych to wtedy 
kandydatura zostanie poparta. Jeśli nie to aby nie paraliżować pracy sejmiku 
kandydatura zostanie zgłoszona przez Klub Radnych PiS lub Prawicy 
Rzeczypospolitej bo Przewodniczącego należy wybrać ale podkreślić należy iż 
uznają, że zasadą być powinno i chcą być jej wierni, że Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej powinien być z opozycji bowiem nie mają nic do ukrycia, 

- przyjąć zasadę aby każdy klub mógł przewodzić przynajmniej jednej komisji 
merytorycznej. Komisji jest na tyle, że pracy wystarczy dla wszystkich. 
Poinformował, że nie składali wniosku o odwołanie Przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Mienia i Finansów - komisji bardzo ważnej i licznej oraz 
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.  Poinformował, że są 
otwarci na to aby każdy klub radnych każdej komisji przewodził.  

Jeśli chodzi o decyzje, że być może nie można tego rozstrzygnąć dzisiaj i myśli iż 
odbędzie się jeszcze debata na ten temat i będzie potrzebna interpretacja 
prawna to wolą radnych PiS jest dokonanie wyboru na tej sesji nowych organów 
Sejmiku według przedstawionych przez niego zasad i wiele w tej kwestii zależy 
od radnych opozycyjnych. Jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie odwołania 
Przewodniczącej Sejmiku radny podkreślił, że nie wnosi osobiście uwag do pani 
Teresy Kubas –Hul i wyraża uznanie co do sposobu prowadzenia sesji, 
traktowania swoich obowiązków i wkładanego wysiłku. Były oczywiście 
zgłaszane uwagi ale w przeszłości lecz nie chce do niej wracać i przywoływać 
tego co było niedobre lecz należy pielęgnować to co dobre i tym razem budować 
przyszłość województwa. Radny w imieniu wnioskodawców zgłosił autopoprawkę 
do § 4 projektu uchwały tj., że uchwała wchodzi w życie z dniem jutrzejszym tj. z 
dniem 25 czerwca 2013 r. Poinformował, ze składa tę autopoprawkę kierując się 
odpowiedzialnością za Samorząd Województwa, jest wiele ważnych uchwał do 
podjęcia a może się zdarzyć, że sesja mogłaby się nie odbyć. Poinformował, że 
autopoprawka ta gwarantuje, że sesja do końca się odbędzie i ma nadzieję, że 
Przewodnicząca do końca odpowiedzialnie będzie swoje obowiązki wypełniać i 
ma nadzieję, że będzie to również robić w przyszłości bo nie kryje, że jeśli będzie 
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zgłoszona jej kandydatura to zostanie ona  poparta przez jego klub w imię 
zasady, że Klub PO powinien być reprezentowany w Sejmiku. 

 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że z dużym uznaniem przyjmuje deklarację 
Przewodniczącego Klubu Radnych PiS o współpracy i „podziale” funkcji w 
Sejmiku i komisjach. Jeśli chodzi o przyjęte standardy to Klub PiS w poprzedniej 
kadencji dał wzór jak to robić, prosił aby nie obwiniać tylko jednej strony, że są 
takie standardy. Rozumie jednak, że to była historia. Tak też było w poprzedniej 
kadencji, Klub PiS nie podzielił się funkcjami i na początku tej kadencji tak samo 
zrobiła koalicja rządząca. I to są fakty. Klub PiS proponuje w tej chwili inne 
rozwiązania, radni klubu PiS wyrażali swoje niezadowolenie z podziału funkcji i  
oni to rozumieją i na pewno będą o tym rozmawiać. Stwierdził, że zabrakło mu 
jednego elementu bo Przewodniczący Buczak użył słowa zdezerterowali co do 
radnych, którzy złożyli rezygnacje a on myśli iż jest to zachowanie bardzo 
honorowe bo gdyby się spotkali i porozmawiali,  to pewno byłby czas na to aby 
uzgodnić szczegóły. Zabrakło tej woli spotkania, rozmowy i uzgodnienia pewnych 
rzeczy. Dzisiaj oni są w opozycji i na pewno z przyjemnością skorzystali by z 
zaproszenia Przewodniczącego Klubu Radnych PiS, natomiast nie do końca 
mogą się zgodzić z tym, że PiS wskazuje  kto i jakie  funkcje obejmuje z ramienia 
opozycji.  Myśli, że wystarczyłoby jedno półgodzinne spotkanie aby omówić te 
sprawy i to byłby wyraz tej dobrej woli. Tego niewątpliwie zabrakło i myśli iż jest 
to do nadrobienia. Poinformował, że on jest otwarty na takie rozmowy. Jeśli 
chodzi o uzasadnienie do projektu uchwały, którego sprawozdawcą była radna 
Lidia Błądek to przedstawiła ona zupełnie inne niż radni otrzymali w formie 
pisemnej. Radna przedstawiła uzasadnienie takie, jakie jest w każdej następnej 
uchwale. W projekcie uchwały dotyczącym odwołania Przewodniczącej Sejmiku 
jest zupełnie inne uzasadnienie i chciałby na to zwrócić uwagę bo nie zgadzają 
się z nim absolutnie. Poinformował, że w uzasadnieniu rekomendującym 
odwołanie jest niewłaściwe wykonywanie obowiązków, nieprzestrzeganie 
obowiązujących przepisów prawnych. Przewodniczący Buczak powiedział przed 
chwilą coś zupełnie innego niż jest w uzasadnieniu i na to również chciałby 
zwrócić uwagę. Ponadto argumentacja odnośnie nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa jest w jego odczuciu znacznym nadużyciem i 
myśli, że są świadomi tego, że zarzucając Przewodniczącej Sejmiku 
nieprzestrzeganie prawa publicznie – bo materiały są wywieszone na stronie 
Sejmiku, dostępne dla wszystkich zainteresowanych – jest to na granicy 
odpowiedzialności karnej. On nie ważyłby się użyć takiego stwierdzenia, że 
Przewodnicząca nie przestrzega prawa, ma wręcz inne odczucia, że 
Przewodnicząca, która pełniła swoją funkcje raczej toczono dyskusje, że zbyt 
rygorystycznie podchodziła do ustawy, statutu i regulaminu. Gdyby dzisiaj był 
zarzut, że Przewodnicząca Sejmiku zbyt rygorystycznie przestrzega zapisów 
regulaminowych to on by się z nimi nawet zgodził. Gdyby dano uzasadnienie jak 
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w innych projektach, że zmieniła się sytuacja, jest  polityczna decyzja to jest to 
normalny mechanizm natomiast nie może zgodzić się z tym uzasadnieniem i jest 
to niesprawiedliwe względem Przewodniczącej Sejmiku bo gdyby nie 
przestrzegała przepisów prawa to radni reagowali by na to w inny sposób 
znacznie wcześniej. Dzisiaj do Przewodniczącej Sejmiku należy decyzja co 
uczyni z taki uzasadnieniem, które stało się publicznym oskarżeniem. 
Nawiązując do wystąpienia radnego Buczaka – nie można tak wybiórczo 
traktować tej dobroci strony opozycji. Apelował o spotkanie w gronie 
przewodniczących klubów i rozmowę o tym.  Podkreśli, że on uważa iż dzisiaj 
radni opozycji, Wiceprzewodniczący Komisji i Przewodniczący komisji zachowali 
się bardzo honorowo. Bardzo honorowo zachowała się również Przewodnicząca 
Sejmiku, która jest odpowiedzialna za województwo i chce aby ono prawidłowo 
funkcjonowało a do tego trzeba dobrej woli wszystkich i to nie tylko deklaratywnej 
lecz także faktycznej. Przewodniczący Buczak deklarował, że w Prezydium 
Sejmiku zostaną 2 miejsca przydzielone dla opozycji ale złożyli wniosek o 
odwołanie Wiceprzewodniczących, w komisjach złożyli wniosek o ile deklarowali 
miejsca dla opozycji ale wniosku już nie składali i to  jest ta wybiórczość. Gdyby 
doszło do spotkania i rozmów na pewno tego nie byłoby. 

 

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd pozytywnie 
zaopiniował uchwałę i wszystkie uchwały w sprawie zmian personalnych w 
komisjach. Pan Marszałek apelował w imieniu swoim oraz Zarządu Województwa 
aby opozycja przejęła Komisję Rewizyjną. Prosił aby nie uchylać się od tego i 
podjąć obowiązek. Stwierdził, że standardy do tej pory były złe. Stwierdził, ze 
najzdrowszym byłoby aby nie wracać do okresu sprzed tamtego Zarządu i 
Sejmiku.  Zwrócił się z prośbą aby nie kłócić się o przeszłość. Jeszcze raz wrócił 
się do radnych opozycji  aby przejęli Komisję Rewizyjną i patrzyli na ręce 
Zarządowi aby przyjęte sprawozdanie nie budziło wątpliwości, że jest stronnicze i 
koleżeńskie.  

 

Radna Lidia Błądek poinformowała, że w związku z tym, że zostały złożone w 
dniu dzisiejszym rezygnacje i radni dowiadują się o tym po przyjęciu porządku 
obrad, zgodnie z obowiązującym statutem i regulaminem mają prawo do 
wniesienia poprawek do złożonych projektów uchwał i ona na ręce 
Przewodniczącej Sejmiku składa poprawki do punktów 6) - 23) w sprawie 
odwołania radnych z pełnionych funkcji. W związku z rezygnacją wszystkich 
wymienionych radnych, o których mowa w złożonych projektach uchwał wnosi 
aby we wszystkich projektach uchwał w miejsce słów „odwołuje się” wpisać 
„przyjmuje się rezygnację” . Nazwiska radnych pozostają bez zmian Zmiana jest 
uzasadniona złożeniem rezygnacji zainteresowanych radnych zajmujących 
stanowiska Wiceprzewodniczących Sejmiku, Przewodniczących komisji i 
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Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Odkładanie tego o miesiąc 
.sparaliżowałoby pracę Sejmiku. Ponieważ wnioski Klubu PiS nie zostały 
wniesione w stosunku do trzech komisji tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów 
niniejszy wniosek nie obejmuje tych trzech komisji.  

Poprawki niniejsze złożone w formie pisemnej stanowią załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu.  

Jeśli chodzi o uzasadnienie do projektu uchwały, o którym mówił radny Miklicz to 
nie jest napisane, że pani Teresa Kubas – Hul nie zna przepisów, tylko jest 
odwołanie do XI sesji Sejmiku. Radni Klubu PiS odwołują się, że 
nieprzestrzeganie prawa miało miejsce na XI sesji Sejmiku kiedy 
Przewodnicząca Sejmiku nie poddała pod głosowanie sprawy radnego 
Kazimierza Ziobro. Poinformowała, że dotyczy to wyłącznie tej sytuacji. 

Radna zwróciła się z prośbą o przyjęcie jej poprawek i przejście do głosowania 
oraz podjęcie uchwał zgłoszonych do porządku obrad sesji  

 

Radny Wojciech Buczak odniósł się do wystąpienia Przewodniczącego Klubu 
radnych PO. Poinformował, że nie chce wracać do historii i negatywnych 
wydarzeń związanych z prowadzeniem sesji Sejmiku. Stwierdził, że nie jest tak, 
że nie reagowali i chodzi o sesję w Sokolnikach lecz nie chce do tego wracać.  
Jeśli chodzi o zarzut , że oni chcą decydować o tym  kto z radnych z klubów  
opozycyjnych jakie  będzie pełnił funkcje to radni do tej pory je funkcje pełnili. Oni 
nie składali wniosków o odwoływanie ich z tych funkcji tj. Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz 
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia i  na 
pewno ich motywacją nie było rozdzielanie i odbieranie tych stanowisk bo 
przecież je piastują. Radny zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Radnych PO 
i pozostałych klubów opozycyjnych, że są gotowi do rozmów i wie też o tym iż 
mieli oni wiedzę na temat ich zamiarów i planów i nie jest to zaskoczeniem ale  
rozumie, że pewna gra polityczna wymaga takiego stanowiska. Projekty uchwał 
zostały złożone ponad dwa tygodnie temu i wiedza ta była również dostępna 
opinii publicznej. Zwrócił się do radnego Miklicza, że  jeśli wybiórczo traktują 
według niego radnych odnośnie przewodniczenia to jeśli składają wniosek o 
odwołanie prezydium to nie wybiórczo. Chodzi o zasadę aby dokonać wyboru 
nowego składu Prezydium poprzez odwołanie dotychczasowego i powołanie 
nowego. On nie wie jaki to będzie skład, być może będą w nim  osoby, które były 
do tej pory.  

Radny ponadto zwrócił uwagę, że podobno sesja Sejmiku nie jest 
transmitowana. 
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Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że sesja nie jest transmitowana 
bowiem są problemy natury technicznej i Departament Organizacyjny zajmuje się 
tą sprawą.  

 

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że zgłoszono mu iż  tylko jedna 
kamera nie działa ale to nie jest powód aby nie było transmisji obrad. 
Poinformował, że wydał polecenie dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i 
Sekretarzowi Województwa aby uruchomić transmisję obrad.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych PSL – pan  Mariusz Kawa stwierdził, że taka 
jest kolej rzeczy, że jeśli dochodzi do zmian to  i do przewrotu. Poinformował, że 
radni w gronie opozycji pochylili się nad wnioskami i złożonymi projektami uchwał 
i uznali iż wyjściem honorowym będzie złożenie wszystkich rezygnacji. Trudno 
dzisiaj wracać do tego co było 2,5 roku temu i pan Marszałek nie był wtedy z nimi 
więc w takim zakresie nie mógł obserwować rozmów ale on  pamięta, ze 
propozycje padały w szczególności jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną. Taka sama 
propozycja była 2,5 roku temu jaką dzisiaj oni składają im. Przypomniał, że oni 
życzyli sobie mieć Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z opozycji. Dzisiaj 
odwołując Wiceprzewodniczącego Stępnia robią to samo. Poinformował, że 
może zadeklarować w imieniu klubu, że są opozycją konstruktywną i nie wiodą 
nieprzemyślanych rozmów natomiast jeżeli ma być rozmowa to musi być ona na 
poważnie. Jeśli przystąpią do rozmów to należy umówić się tak, że Komisja 
Rewizyjna jest w większościowym pakiecie dla opozycji i wtedy nie ma problemu. 
Poinformował, że są otwarci na dialog. Wszystkie sprawy te złe i dobre były do 
tej pory analizowane we właściwy sposób z punktu widzenia komisji.  

Stanowisko klubu jest takie aby zacząć od zera i aby nie było wskazania,  bo 
takie toczą się dyskusje na tę czy inną osobę.  

 

Radny Stanisław Bajda poinformował, że gratuluje pomysłu, to co dzisiaj 
zrobiono to ładny pomysł, że - jesteśmy gotowi do rozmów, - honorowy 
rezygnujemy i pewno jakiś prawnik tutaj doradził bardzo dobrze ale nie do końca 
on rozstrzygnął sprawę i radni opozycji również bo to, że  Wiceprzewodniczący 
zrezygnowali z funkcji nie znaczy, że mieli wyjść z sali. Dzisiaj dalej pełnia 
funkcję Wiceprzewodniczących i śmie twierdzić, że jest to wybieg i musi to 
powiedzieć bo tak czuje bo jeśli chcieliby odwołać Przewodniczącą Sejmiku to 
wtedy nie ma kto prowadzić obrad. Nie można postępować w ten sposób. 
Wiceprzewodniczący Sejmiku pełnią nadal swoje funkcje i powinni być na sali 
obrad. Zaproponował, że można  dzisiaj nie odwoływać Przewodniczącej 
Sejmiku ale należy do końca zachowywać się fair. Wiceprzewodniczący powinni 



16 
 

16 
 

wrócić i jeśli stałoby się tak, że pani Teresa Kubas – Hul jest odwołana to jeden z 
Wiceprzewodniczących powinien prowadzić obrady.  

 

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że radni z Klubu PiS używają górnolotnych 
słów i zacznie od Przewodniczącego Buczaka, który użył sformułowania, że z 
woli ludu zmieniła się koalicja. Radny stwierdził, że z woli ludu została wybrana 
koalicja i ci dwaj radni, nazwisk których nie wymieni zostali wybrani z zupełnie 
innych list i do innych  klubów i gdyby startowali nie wiadomo czy zostali by 
wybrani. Radny Bajda również używa górnolotnych słów, że zagrywka a co oni 
zrobili na poprzedniej sesji. Zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Radnych PiS 
– radnego Wojciecha Buczaka stwierdził, że jest brak konsekwencji w 
postępowaniu i wystąpieniu. Przed złożeniem wniosku kiedy tutaj zaczęło się w 
ogóle coś dziać w związku z Marszałkiem Karapytą to nie nikt inny tylko on 
domagał się ustąpienia Przewodniczącej Sejmiku , Prezydium i wszystkich 
przewodniczących komisji i jest to zapisane w stosownym protokole. Jeśli tak 
było zapisane to należy zachować konsekwencję w działaniu. U niego zaś z tą 
konsekwencją jest wybiórczo, jego postępowanie zmienia się jak „punkt widzenia 
zgodnie z punktem siedzenia” Poinformował, że chce przypomnieć jego słowa 
odnośnie funkcjonowania Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego. Dwa razy na sesjach zgłaszał, że formułę należy zmienić i 
zaostrzyć bo stało się to bardzo powszechne i on się z tym zgadzał i głosował na 
komisji tak aby jego wnioski zostały przyjęte. Ponieważ nie zostało to 
uwzględnione złożył rezygnacje z pracy w Kapitule. Natomiast radny w sytuacji 
kiedy należało przyznać odznaczenie komuś zasłużonemu  w jego ocenie to 
powiedział, że zasady można wprowadzić później a póki co będzie wprowadzone 
w życie według starych zasad. I zostało to wprowadzone i jest tutaj brak 
konsekwencji. Jeśli chodzi o Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia 
to według radnego Buczaka i usłyszał to już wcześniej w jego wystąpieniach nie 
jest merytoryczna. Poinformował, że on ciężko w tej komisji pracował i może 
pracować dalej ale tak się nie postępuje. Jeśli chciało złożyć się deklarację, że 
zostawia się go na przewodniczeniu w komisji to należało odbyć krótką rozmowę 
nawet telefoniczną.  

 

Radny Wojciech Buczak odniósł się do wystąpień swoich przedmówców. 
Poinformował, że w imieniu Klubu Radnych PiS deklaruje iż uszanowana 
zostanie zasada, że zarówno Przewodniczący i większość członków komisji 
Rewizyjnej będą z opozycji. Ponadto chciałby sprostować informację, że jakoby 
Klub Radnych PiS nie skorzystał z oferty i nie złożył kandydata do wyboru na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na początku kadencji. Takim kandydatem 
był Bogdan Rzońca, który nie został zaakceptowany podobnie jak pan Andrzej 
Matusiewicz na Przewodniczącego Sejmiku a potem do składu Prezydium. 
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Pokreślił, że tylko dlatego mówi o przeszłości bo jego przedmówcy do niej 
wracają. Radny odniósł się również do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia informując, że nie chodzi o to, że on 
będzie dyktował czy radny  będzie czy też nie bo był on do tej pory 
Przewodniczącym Komisji  i Klub Radnych PiS nie składał wniosku aby go 
odwołać. Decyzją radnego jest złożona rezygnacja a kto będzie nowym 
Przewodniczącym Komisji okaże się po wyborach ale być może on będzie 
ponownie. Może zadeklarować, że jeśli radny będzie kandydował to ma on jego 
głos. Ponadto poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa Publicznego jest jak 
najbardziej merytoryczna i bardzo ważna i może nastąpiło jakieś przejęzyczenie. 
To, że radny przyjmuje formę ataku personalnego -  on nie podejmuje tej metody. 
Jeśli chodzi o poruszoną kwestię dotyczącą Kapituły to podejmowali to ponieważ 
Ś.P Andrzej Buczek zmarł i była potrzeba podjęcia szybkiej decyzji lecz nadal 
uważa, że dobrze iż wstrzymano decyzje w sprawie nadawania uchwał i nie 
zmienił zdania w temacie zmiany procedury bo tytuł powinien być nadawany 
wyjątkowym osobom a w ostatnim czasie było to bardzo masowe. 

 

Radny Bronisław Tofil zwrócił uwagę, że była jeszcze druga kandydatura.  

Radny Wojciech Buczak potwierdził ten fakt, poinformował, że odznaka również 
została nadana pośmiertnie dla Józefa Ślisza i on za tym głosował bowiem dla 
niego to wielki autorytet i wiele mu można zawdzięczać . 

 

Radny Sławomir Miklicz poruszył jeszcze raz kwestię uzasadnienia do projektu 
uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Sejmiku. Poinformował, że 
wydaje mu się iż czyta  je ze zrozumieniem bo radna Lidia Błądek zasugerowała, 
że nie rozumie on co tam jest napisane.  

Radny w imieniu Klubu Radnych PO złożył wniosek o 15 minut przerwy. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że jeżeli nie usłyszy głosów sprzeciwu 
ze strony radnych to ogłosi 15 minut przerwy.  

Radny Tadeusz Majchrowicz poinformował, że jeszcze przed przerwą zgłosił 
swój głos. Poinformował, że nie należy do tych radnych, którzy wypowiadali się 
często na każdy temat i w każdej sprawie. Było wręcz przeciwnie. Chciałby 
jednak podzielić się refleksją, że z wielkim zażenowaniem słuchał różnych debat 
i dyskusji i chciałby przytoczyć jeden przykład tj. kwestię Szpitala 
Onkologicznego w Brzozowie, gdzie wszyscy zgadzali się z tym jaki to świetny 
szpital i trzeba mu pomóc a potem zgodnie i w dyscyplinie porzucali pomysły 
zarówno ówczesnego radnego Tadeusza Pióro i inne. Takich przykładów 
zachowania ówczesnej koalicji mógłby dać dużo więcej i dzisiaj po tym co słyszy 
już po rozpoczęciu sesji Sejmiku, po tym punkcie, który został przeniesiony na 
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punkt 77) i powie brutalnie – trzeba nie mieć wstydu, żeby prowadzić taką 
dyskusję i taką politykę, taką polemikę. Trzeba nie mieć wstydu, żeby 
proponować – dogadajmy się, rozmawiajmy. Stwierdził, że jest to naprawdę jego 
osobiste odczucie i to chciał to radnym przekazać przed przerwą. Jeszcze raz 
stwierdził, że trzeba nie mieć wstydu aby po takim 2,5 letnim rządzeniu w taki 
sposób zabierać głos i tego typu zarzuty stawiać. 

 

Radny Wojciech Buczak zaproponował aby przerwa odbyła się po 
zrealizowaniu punktu w sprawie odwołania Przewodniczącej Sejmiku bo tocząca 
się dyskusja nie dotyczyła przedmiotowej sprawy. 

W związku ze złożonym wnioskiem o ogłoszenie przerwy i  sprzeciwem w tej 
kwestii Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie niniejszy wniosek. 

Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 15 radnych było przeciw. 

Wniosek nie został przyjęty. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w związku z powyższym ogłasza 1 
godzinę przerwy celem zwołania Komisji Głównej. Poinformowała również, że 
wcześniej potrzebuje konsultacji Radcy Prawnego bowiem na jej ręce wpłynęło 
dużo różnego rodzaju poprawek i konieczna jest konsultacja czy są one 
prawidłowo złożone.  

Poinformowała, że Komisję Główną zwołuje na godzinę 12.30  

W związku z głosami z sali obrad dotyczącymi ogłoszenia przerwy 
Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się z pytaniem do Radcy Prawnego czy może 
ogłosić przerwę celem zwołania komisji.  

 

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak poinformowała, że § 39 ust. 6  
Regulaminu Sejmiku mówi, że Przewodniczący może z własnej inicjatywy 
zarządzić przerwę na posiedzenie Zarządu lub komisji. 

W związku z pytaniem z  sali obrad w jakim składzie, Przewodnicząca Sejmiku 
wyjaśniła, że w takim składzie w jakim komisja pracuje. Jeszcze raz zaprosiła 
wszystkich członków Komisji Głównej na jej posiedzenia na godzinę 12.30. 

Radny Wojciech Buczak zwrócił się z pytaniem czy Wiceprzewodniczący 
Sejmiku, którzy złożyli rezygnacje są członkami Komisji Głównej.  

Przewodnicząca Sejmiku ogłosiła o godzinie 12.15 przerwę.  
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W trakcie przerwy o godzinie 13.40 Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że 
przerwa trwa nadal i wznowienie obrad nastąpi o godzinie 14.15. 

Przed wznowieniem obrad Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w 
związku z kłopotami technicznymi osoby, które będą zabierały głos i chcą być 
widoczne muszą podchodzić do mównicy, w przeciwnym wypadku ich 
wypowiedzi można będzie usłyszeć natomiast nie będzie widoczne kto zabiera 
głos.   

Po przerwie o godzinie 14.15 wznowiono obrady. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że złożenie wniosku o odwołanie 
Przewodniczącego Sejmiku i Wiceprzewodniczących Sejmiku to okazja  do 
uświadomienia sobie i opinii publicznej tego co w tym czasie udało się osiągnąć. 
Podkreśliła, że zadania Przewodniczącego Sejmiku wynikające z art. 20 ustawy 
o samorządzie województwa oraz Statutu Województwa Podkarpackiego 
wykonywane były w sposób prawidłowy. Od początku kadencji Sejmik 
Województwa Podkarpackiego IV kadencji obradował łącznie na 34 sesjach i 348 
posiedzeniach komisji. Podjęto 638 uchwał. Porządek obrad poszczególnych 
sesji obejmował czasem ponad 50 punktów, a sposób procedowania 
prowadzących sesje pozwalał na optymalne połączenie spełniania wymogów 
regulaminowych z długością trwania sesji. W trakcie IV kadencji wprowadzono 
szereg działań mających na celu usprawnienie organizacji pracy Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. Została np.: wprowadzona transmisja 
internetowa obrad Sejmiku, dzięki której mieszkańcy na bieżąco mogą śledzić 
pracę radnych naszego województwa; zaprojektowano i wykonano stronę 
internetową Sejmiku, co pozwoliło na dokonanie znaczącej zmiany w zakresie 
przesyłania materiałów na sesje radnym województwa podkarpackiego. Od tej 
pory radni logując się na stronie sejmikowej w specjalnie przygotowanym do tego 
panelu mogą pobierać materiały na sesje z każdego miejsca w dogodny dla 
siebie sposób; wszyscy radni wyposażeni zostali w wysokiej klasy laptopy 
skonfigurowane do odbierania poczty elektronicznej; informacje o 
zamieszczanych materiałach na sesje przesyłane są również SMS. Sesje IV 
kadencji nie sprowadzały się jedynie do podejmowania uchwał, lecz także do 
poruszania spraw istotnych dla województwa podkarpackiego. W porządkach 
obrad sesji znalazły się debaty dotyczące: 

 spółek lotniskowych i przewozowych, 
 rolnictwa,  
 wdrażania Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Strategii Rozwoju 

Euroregionu Karpackiego na lata 2014-2020, 
 zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Województwie Podkarpackim,  
 promocji Województwa Podkarpackiego.  
Zapoczątkowano szereg nowych inicjatyw,  do których przede wszystkim należy 
zaliczyć:  
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 spotkania radnych województwa z parlamentarzystami, 
 powstanie Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego (zrzeszającego w swoim 

gronie 35 przedstawicieli studentów reprezentujących 16 uczelni wyższych), 
 zapoczątkowanie przedsięwzięcia pt. „Podkarpackie Dni Demokracji Lokalnej” 

którego celem jest propagowanie idei samorządności oraz upowszechnianie 
wiedzy roli Samorządu Terytorialnego w Polsce, 

 organizację konferencji m.in. konferencji z udziałem Jana Olbrychta pn. „Nowa 
perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 w kontekście 
województwa podkarpackiego”. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że dzięki pełnieniu funkcji w Konwencie 
Przewodniczących Sejmików Województw RP (gdzie pracowała początkowo jako 
Wiceprzewodnicząca Konwentu, a od marca 2013 roku jako Przewodnicząca 
Konwentu) województwo podkarpackie miało okazję zorganizować w 2011 roku 
Konwent Przewodniczących i Dyrektorów Kancelarii Sejmików Województw RP, 
gdzie można było zaprezentować potencjał naszego województwa wobec 
przedstawicieli wszystkich regionów kraju. W czerwcu tego roku zorganizowano 
natomiast Ogólnopolską Konferencję Przewodniczących Komisji Rolnictwa 
Sejmików Województw RP, której główną problematyką była ochrona obywateli 
przed skutkami działań żywiołów w kontekście perspektywy finansowej UE 2014-
2020. Okres od początku IV kadencji do dnia dzisiejszego to także szereg 
spotkań, wyjazdów krajowych i zagranicznych radnych województwa, w tym także 
Przewodniczącej Sejmiku oraz Wiceprzewodniczących. Poinformowała, że w 
trakcie 2,5 letniej działalności uczestniczyła w 14 wyjazdach zagranicznych i 
około 240 wyjazdach i spotkaniach krajowych, gdzie reprezentowała Sejmik 
Województwa Podkarpackiego podczas różnorodnych wydarzeń. Uczestniczyła w 
spotkaniach w wielu miejscowościach we wszystkich powiatach naszego 
województwa. Wśród tych wyjazdów warto wspomnieć m.in.: 

 wizytę u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wraz z przedstawicielami 
kombatantów i rodzin żołnierzy Armii Krajowej z IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość, którzy odebrali przyznane przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pośmiertne odznaczenia dla członków 
ich rodzin w ramach uroczystych obchodów „Dnia Żołnierza Wyklętego”, 

 wizyty dotyczące działalności  Forum Debaty Publicznej  będącego formą 
konsultacji społecznych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego, którego zadaniem jest wypracowanie propozycji 
konkretnych zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju kwestiach dotyczących 
modernizacji Polski, 

 szereg wizyt w Parlamencie Europejskim, 
 spotkania w ramach Konwencji Karpackiej, 
 spotkania w Kancelarii Prezydenta RP w ramach konsultacji prezydenckiego 

projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym, 
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Kończąc swoje wystąpienie Przewodnicząca Sejmiku podkreśliła, że ocenia 
bardzo wysoko pracę Prezydium Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Wszyscy bardzo mocno angażowali się w wykonywanie swoich zadań. 
Stwierdziła, że podtrzymuje to, co mówiła podczas obejmowania swojej funkcji – 
tj. ,że starała się być przewodniczącą wszystkich radnych województwa jednak 
Dziś głosowany wniosek wskazuje na to, że nie wszyscy radni tak uważają.          
Ona jednak staje przed radnymi z podniesioną głową i poczuciem dobrze 
spełnionego zadania. Stwierdziła, że Sejmik Województwa Podkarpackiego pod 
jej przewodnictwem oraz członków prezydium Sejmiku działał prawidłowo, dla 
dobra wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego.  

Przewodnicząca podziękowała wszystkim radnym za dobrą współpracę, 
dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, dyrektorom jednostek podległych Samorządowi Województwa 
oraz dyrektorowi Kancelarii Sejmiku oraz jej pracowników, Zarządowi 
Województwa Podkarpackiego zarówno w poprzednim, jak w i obecnym składzie. 

Podkreśliła, że  nigdy nie było problemów z uzgadnianiem i rozmową na temat 
ważnych tematów z punktu widzenia rozwoju Województwa Podkarpackiego.  

Przewodnicząca poinformowała również, że zarówno ona jak i wielu z radnych w 
sposób bardzo aktywny angażowała się w prace nad opracowaniem Strategii 
rozwoju Województwa Podkarpackiego. Mimo licznych obowiązków była 
przewodniczącą jednej z podkomisji i  dzięki temu  można było przeprowadzić  
ciekawe badania wśród środowiska naukowego i przedsiębiorców, które 
pozwoliły na wyciągnięcie stosownych wniosków i zapisanie właściwych treści  w 
dokumencie. Poinformowała, że nie koncentrowała się tylko i wyłącznie na 
obowiązkach wynikających z ustawy o samorządzie województwa lecz starała się 
wykonywać swoją pracę szerzej. Okres sprawowania przez nią funkcji był bardzo 
dobrym czasem ale jednocześnie trudnym . Były chwile radosne kiedy 
przyznawano odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” ale również 
smutne gdy żegnano jednego z radnych. W tych chwilach starała się godnie 
reprezentować funkcję Przewodniczącej Sejmiku. 

Przewodnicząca poinformowała, że biorąc to wszystko pod uwagę z wielką 
przykrością wydaje oświadczenie, że w związku z podjęciem przez nią informacji 
w przedmiocie złożenia poprawki o charakterze formalnym dotyczącej zmiany 
terminu wejścia w życie uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego składa rezygnację z funkcji Przewodniczącej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Rezygnacje niniejszą należy uznać za 
nieaktualną w przypadku cofnięcia przez wnioskodawców ww. poprawki i 
poddania pod głosowanie projektu uchwały w pierwotnym brzmieniu.  

Przewodnicząca zwróciła się do wnioskodawców, że jeśli wycofają poprawkę to 
podda pod głosowanie wniosek o jej odwołanie i z podniesioną głową staje przed 
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radnymi. Podkreśliła, że w ich rękach w tej chwili leżą losy Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – pan  Wojciech Buczak zwrócił się do 
Przewodniczącej Sejmiku stwierdzając, że chciałby zacząć od podziękowań dla 
niej za to, że wiele dobrego czyniła od początku kadencji do dzisiaj bo wiele tego 
dobrego było  i on oraz radni zrzeszeni w jego klubie to doceniają wbrew temu co 
mogłoby się wydawać bo jest wniosek o odwołanie Przewodniczącej Sejmiku. 
Nie wynika z tego, że wszystko jest oceniane tylko i wyłącznie źle. Podkreślił, że 
nie chcą wracać do rzeczy niedobrych z przeszłości i pielęgnować ich. Chcieliby 
bazować na dobrych doświadczeniach i tworzyć nowe również dobre. Ze strony 
Klubu Radnych PiS jest oferta współpracy dla wszystkich, w tym również dla 
Przewodniczącej Sejmiku. Chcą podjąć działania na rzecz cywilizowania, 
demokratyzowania zasad współpracy, wyboru nowego Prezydium, w którym 
również będą przedstawiciele klubów opozycyjnych. Jeśli chodzi o 
Przewodniczących Komisji to oferują aby przedstawiciel każdego klubu mógł 
przewodzić przynajmniej jednej komisji. Jednak ta oferta nie może trwać bez 
końca po tym  co miało miejsce w czasie przerwy bo podjęto wspólnie z 
Marszałkiem rozmowy, próby doprowadzenia do porozumienia do rozstrzygnięć 
na tej sesji. Należy przede wszystkim zabezpieczyć dobre funkcjonowanie 
Sejmiku bo przed nami bardzo ważne decyzje, które nie wymagają zwłoki, 
planowana na 8 lipca br. poświęcona jest bardzo ważnej sprawie tj. Strategii 
rozwoju województwa.  Chcą przyspieszyć wszystkie te prace i to jest 
najważniejsze. Rolą radnych zarówno tych, którzy pełnią jakieś funkcje w 
Sejmiku lub są szeregowymi radnymi jest służenie województwu. Radny 
stwierdził, że rozumie nerwy i emocje ale nerwowa reakcja ze strony co 
niektórych radnych, obrażania się, opuszczania sesji, doprowadzania do paraliżu 
– bo jest podjęta taka próba, nie służy interesom województwa. Pomija już inne 
względy tj. etyczne, pamięć o przysiędze jaką składali radni i wszyscy powinni o 
tym pamiętać. Radny stwierdził, że biorąc wszystko to pod uwagę apeluje aby 
korzystać z oferty jego klubu, podjąć współpracę i jest to możliwe na tej sesji. 
Jeżeli okaże się, iż jest to niemożliwe to wtedy będą potrzebne inne rozwiązania, 
być może będzie musiał wkroczyć organ nadzoru i na pewno decyzje jego klubu 
będą inne niż te, które w tej chwili są składane. Radny zwrócił się z apelem  do 
Przewodniczącej Sejmiku aby dzisiaj poprowadziła sesję do końca. W związku z 
wnioskiem o wycofanie autopoprawki odnośnie zmiany daty wejścia w życie 
uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Sejmiku prosi o szersze uzasadnienie 
bo nie do końca rozumie na czym miałoby to polegać. Chce jedynie powiedzieć o 
intencji Klubu Radnych PiS i Klubu „Prawicy Rzeczypospolitej” tj., że chcą 
poprowadzić sprawy na dzisiejszej sesji i w ogóle tak aby samorząd sprawnie 
funkcjonował a aby tak było w związku z postawą Wiceprzewodniczących, 
których nie ma na sali  jeżeli Przewodnicząca Sejmiku złoży rezygnację, oznacza 
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to, że nie ma kto prowadzić obrad i będzie paraliż. Radny poinformował, że 
poprawka służy temu aby paraliżu nie było i oświadcza, że jeżeli propozycja 
Przewodniczącej zmierza do tego aby uniknąć paraliżu i dać inne kompromisowe 
rozwiązanie, które pozwoli na poprowadzenie obrad sesji i przeprowadzenie 
wszystkich decyzji to są oczywiście na to gotowi.  

 

Pan Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że sytuacja jest krytyczna. Przed 
Sejmikiem uchwalenie wielu dokumentów i zadań, które wprowadzają 
Województwo Podkarpackie w nową perspektywę finansową. Złożył zapewnienie 
w imieniu Zarządu, że uczynią wszystko i znajdą takie rozwiązania, które 
pozwolą na dokończenie obrad i procedowanie w dniu 8 lipca br. nad Strategią 
rozwoju Województwa Podkarpackiego. Jedno z najważniejszych zadań i nie 
rozróżniając wielu jest winnych.  

Pan Marszałek zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Sejmiku czy radny 
Edward Brzostowski, jest obecny i podejmie się funkcji Przewodniczącego 
Seniora.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że nie ma radnego Edwarda 
Brzostowskiego.  

Pan Marszałek pytał dalej czy radny Janusz Konieczny podejmie się roli 
Przewodniczącego Seniora.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że radny Janusz Konieczny również 
nie jest obecny. 

Następnie pan Marszałek zwrócił się z pytaniem do radnego Władysława 
Stępnia czy podejmie się roli Przewodniczącego Seniora i poprowadzi obrady 
sesji. 

Radny Władysław Stępień odpowiedział, że nie podejmie się tego zadania. 

Następnie pan Marszałek zwrócił się z pytaniem do radnego Stanisława 
Bartnika  czy podejmie się roli Przewodniczącego Seniora i poprowadzi obrady 
sesji. 

Radny Stanisław Bartnik potwierdził, że podejmie się tej roli.  

 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że rozwiązanie, które rozumie przed chwilą 
proponował Marszałek chyba nie ma swojego kazusu natomiast są oczywiście 
inne rozwiązania i należałoby je przeanalizować ale Klub Radnych PiS nie chce 
tego uczynić. Ta cała sytuacja wzięła się z błędu bowiem kardynalnym błędem 
politycznym jest wnioskowanie o odwołanie całego Prezydium na jednej sesji i 
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wszyscy to dzisiaj wiedzą. On chce powiedzieć o rozwiązaniu, które jest na 
wyciągniecie ręki tj. aby nie odwoływać Przewodniczącej i sesja będzie się 
odbywać i wszystkie ważne sprawy, o których mówił Przewodniczący Klubu 
radnych PiS będą analizowane bez żadnych problemów.  

 

Członek Zarządu Województwa – pan Bogdan Romaniuk poinformował, że 
podobna sytuacja miał miejsce kilka lat temu w Powiecie Kolbuszowskim i 
dotyczyła wyboru jego osoby na Starostę Kolbuszowskiego. Opozycja wyszła z 
Sali, zostało 10 osób uprawnionych do wyboru organów powiatu i Wojewoda 
Podkarpacki utrzymał wtedy w mocy wszystkie uchwały rady Powiatu 
Kolbuszowskiego.  

 

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się jeszcze raz do wnioskodawców czy 
wycofują wniosek formalny do projektu uchwały w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Sejmiku.  

 

Radny Wojciech Buczak poinformował, że zadał pytanie i nie zna intencji 
Przewodniczącej Sejmiku czy na wypadek wycofania jego wniosku 
Przewodnicząca nie podejmie decyzji, która spowoduje paraliż pracy Sejmiku. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w przypadku wycofania tego 
wniosku podda pod głosowanie wniosek o odwołanie Przewodniczącego 
Sejmiku. W ich rękach będzie leżał los Sejmiku ,oni podejmują decyzje czy chcą 
zmiany Przewodniczącego Sejmiku w głosowaniu tajnym i każdy we własnym 
sumieniu dokonując oceny pracy Przewodniczącego Sejmiku podejmie taką 
decyzję.  

 

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że ponieważ nie ma jasnej odpowiedzi 
proponuje ogłoszenie przerwy aby w jej trakcie w obecności Przewodniczących 
Klubów Radnych, Marszałka Województwa przedyskutować te kwestie, mając na 
względzie troskę o sprawne funkcjonowanie Samorządu Województwa aby 
pochopnie nie podjęli decyzji powodujących totalny paraliż. Radny odniósł się 
również do wypowiedzi Przewodniczącego Klubu Radnych PO stwierdzając, że 
Wiceprzewodniczący, którzy opuścili swoje miejsca nie zostali jeszcze odwołani. 
Wniosek został złożony ale nie został przegłosowany. Radny apelował o 
rozsądek i troskę o dobro województwa .  

Radny wnioskował o 15 minut przerwy. 
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W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodnicząca 
Sejmiku ogłosiła o godzinie 14.40 15 minut przerwy.  

Po przerwie o godzinie 15.10 wznowiono obrady.  

O godzinie 15.10 wznowiono obrady.  

 

Radny Wojciech Buczak poinformował, że nie ma dobrych wiadomości iż jest 
porozumienie i oferta jego klubu została przyjęta przez Przewodniczących 
klubów opozycyjnych. Zwrócił się z apelem do Przewodniczącej Sejmiku aby 
kontynuowała sesję zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w związku z postawą 
Wiceprzewodniczących, którzy oświadczyli, że złożyli rezygnacje a one nie 
zostały przyjęte i rozumie, że oni funkcje pełnią tylko nie wykonują ich z własnej 
woli, są w Urzędzie ale nie chcą być na sali obrad. Apelował aby kontynuowała 
obrady bez względu na wyniki głosowań jakie będą  i jej decyzji odnośnie 
rezygnacji lub nie z funkcji Przewodniczącej aby można było dyskutować i 
podejmować ważne merytoryczne decyzje a nie tyle o sprawach personalnych 
odnośnie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, udzielenia absolutorium 
itp.  

 

Przewodnicząca Sejmiku jeszcze raz zwróciła się z pytaniem czy w związku z 
odczytanym przez nią oświadczeniem, wnioskodawcy wycofują wniosek o 
zmianę terminu wejścia w życie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego bo jej rezygnacja ma charakter 
warunkowy . 

Radny Wojciech Buczak poinformował, że nie wycofują swojego wniosku 
formalnego. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w związku z tym, że Klub Radnych 
PiS nie wycofał wniosku formalnego o zmianę brzmienia projektu uchwały w 
sprawie odwołania Przewodniczącego Sejmiku, ona podtrzymuje swoją 
rezygnację z pełnionej funkcji będąc odpowiedzialną Przewodniczącą Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. Wniosek o jej odwołanie stał się wnioskiem 
bezprzedmiotowym podobnie jak wnioski o odwołanie  Wiceprzewodniczących 
Sejmiku  i Przewodniczących komisji i zamyka dyskusję i przystępuje do 
procedowania  punktów, które są w porządku  obrad sesji.  

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przewodniczących jest również 
bezprzedmiotowe. 
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Punkt 10) jest bezprzedmiotowy bowiem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
również złożył rezygnację.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała ponadto, że Radca Prawny 
poinstruowała ją i  aby mogła prowadzić sesję w dalszej części modyfikuje swój 
wniosek i składa rezygnację z funkcji Przewodniczącej Sejmiku do czasu 
przyjęcia uchwały o rezygnacji i w związku z tym będzie mogła w dalszej części 
prowadzić obrady sesji omijając te punkty, które są bezprzedmiotowe w związku 
z zaistniałą sytuacją.  

Rezygnacja Przewodniczącej Sejmiku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że kolejnym punktem 
porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

 

Radna Lidia Błądek zwróciła się z pytaniem dlaczego nie będą procedowane 
sprawy komisji bo przecież art. 20 ustawy o samorządzie województwa nie 
dotyczy komisji. 

 

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak poprosiła o 10 minut przerwy celem 
konsultacji z innymi radnymi Radcami Prawnymi. 

 

O godzinie 15.20 ogłoszono przerwę. 

Po przerwie o godzinie 15.33 wznowiono obrady. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że pierwsza uchwała, która będzie 
procedowana to: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt uchwały został wniesiony 
przez  Klubu Radnych PiS, który wnioskował o odwołanie radnego Władysława 
Stępnia ze składu komisji i powołanie nowego radnego do jej składu.  
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Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że ze względu na to iż radny 
Władysław Stępień nie złożył rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej to 
podda projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – pan Wojciech Buczak poinformował, 
że w imieniu klubu wycofuje wniosek o odwołanie radnego Stępnia ze składu 
Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że wydaje się jej, że wycofanie powinno 
być przed uchwaleniem porządku obrad, można złożyć wniosek formalny o 
skierowanie do komisji celem zaopiniowania ale prosi o opinię Radcy Prawnego 
w tej kwestii. 

 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że  w sprawach personalnych nie jest 
wymagana opinii komisji. 

 

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak poinformowała, że istnieje 
rozbieżność pomiędzy Statutem i Regulaminem Sejmiku. Regulamin stanowi, że 
sprawy personalne nie wymagają opinii komisji zaś statut, który jest aktem 
wyższego rzędu takiego wyjątku nie przewiduje. Faktem jest to, że do tej pory 
często w sprawach osobowych opinie komisji nie były wyrażane.  

 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że statut nie zawiera postanowień w tym 
zakresie.  

 

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak poinformowała, że statut zawiera 
postanowienia, że uchwały te są opiniowane przez właściwe komisje Sejmiku. 

 

Przewodnicząca Sejmiku  zwróciła się z pytaniem do radcy czy wnioskodawca 
może w tej chwili wycofać projekt uchwały.  

 

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak zwróciła uwagę, że w tej chwili 
mówimy nie projekcie uchwały lecz o jego części. Pytała czy radny Stępień złożył 
rezygnację. 
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Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, że radny Stępień nie złożył rezygnacji i 
jest projekt uchwały o jego odwołaniu ze składu komisji. 

 

Radca Prawny poinformowała, że można zająć stanowisko, że jeżeli jest to jakaś 
część projektu uchwały i radny Stępień wyrazi zgodę na cofnięcie wniosku o 
odwołanie  to wniosek taki może być realizowany. 

 

Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, że radny Stępień nie składał rezygnacji 
i wniosek Klubu Radnych PiS był o odwołanie ze składu komisji a nie funkcji 
Przewodniczącego.  

Projekt uchwały zakłada, że się odwołuje radnego Stępnia i powołuje innego 
radnego.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że § 19 Regulaminu Sejmiku mówi, że 
projektodawca może wycofać wniesiony przez siebie projekt aż do otwarcia sesji 
lub wnieść do niego autopoprawki o charakterze formalnym aż do uchwalenia 
uchwały. Nie zostało to jeszcze uchwalone więc aby nie komplikować sprawy 
wycofuje wniosek o odwołanie radnego Stępnia ze składu Komisji Rewizyjnej i 
deklaruje, że bez względu na to co się wydarza teraz i będzie miało miejsce 
później w przypadku Komisji Rewizyjnej podtrzymuje stanowisko Klubu Radnych 
PiS aby komisja była kierowana prze radnego opozycyjnego i aby w składzie 
komisji była opozycyjna większość stąd też wniosek o odwołanie.  Jeśli natomiast 
Przewodnicząca podda pod głosowanie to apeluje do członków Klubu Radnych 
PiS aby nie głosowali za wnioskiem o odwołanie radnego Stępnia.  

 

Przewodnicząca Sejmiku prosiła o doprecyzowanie autopoprawki aby wiedziała 
co ma poddać pod głosowanie.  

 

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że przez analogię do innych punktów 
porządku obrad, które Przewodnicząca swoją decyzją ominęła, apeluje aby 
„odpuścić” ten punkt  dotyczący zmiany w składzie komisji a do tego tematu 
wróci się na następnej sesji. Poinformował, że biorąc pod uwagę zapisy 
Regulaminu oraz to, że wnioskodawcy nie chcą dzisiaj dokonywać zmian w 
Komisji Rewizyjnej  wnosi aby nie realizować tego punktu.  

 

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się z pytaniem do Radcy Prawnej czy może 
zrezygnować z realizacji niniejszego punktu, czy może lepiej byłoby aby radny 
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Stępień złożył rezygnację lub wnioskodawca wycofuje punkt 1, że odwołuje się 
radnego Władysława Stępnia ze składu komisji, wtedy dalsza część uchwały 
będzie bezprzedmiotowa 

 

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że dokładnie to zaproponował chociaż 
może innymi słowami.  

Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że autopoprawka zatem ma polegać na 
tym, że rezygnuje się z punktu 1 tj. o odwołanie radnego Władysława Stępnia ze 
składu Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Wojciech Buczak potwierdził stwierdzenie Przewodniczącej Sejmiku. 

 

Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że w związku z tym, że w taki sposób 
brzmi autopoprawka to pozostałe części projektu uchwały są bezprzedmiotowe.  

 

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że wobec zachowania się 
opozycji w imieniu Zarządu wycofuje prośbę aby Komisja Rewizyjna była w 
rękach opozycji. Przewodniczący Klubu zrobi co uważa ale Zarząd wycofuje się z 
tej prośby.  

 

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła uwagę, że jest to projekt uchwały Klubu 
Radnych PiS i tylko on może złożyć autopoprawkę. 

 

Radny Wojciech Buczak poinformował, że podtrzymuje autopoprawkę i 
stwierdził, że myśli iż te decyzje będą podejmowane na kolejnej sesji Sejmiku. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu 
ze strony radnych, to nie podda pod głosowanie autopoprawki. 

 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych, Przewodnicząca 
Sejmiku poinformowała, że autopoprawka została przyjęta i w związku z tym, że 
zostało zmienione brzmienie projektu uchwały Sejmiku, dalsze punkty tej części 
uchwały są bezprzedmiotowe  
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Zwróciła się z pytaniem do Radcy Prawnej czy w związku z powyższym może nie 
poddawać pod glosowanie tego projektu uchwały 

 

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak stwierdziła, że jeśli nikt z radnych nie 
wyrazi sprzeciwu to tak. 

Na prośbę ze strony radnych Przewodnicząca Sejmiku jeszcze raz przedstawiła 
projekt uchwały. 

 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodnicząca 
Sejmiku nie poddała pod głosowanie projektu uchwały i przystąpiła do realizacji 
kolejnego punktu porządku obrad sesji i poinformowała, że jest nim: 

  

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

Radny Tadeusz Majchrowicz zwrócił się z pytaniem czy Wicemarszałek 
Województwa nie może łączyć funkcji bo jeśli tak to sprawa staje się 
bezprzedmiotowa i nie ma potrzeby odwoływania go z funkcji Przewodniczącego 
Komisji Edukacji. 

 

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak odnosząc się do pytania radnego 
stwierdziła, że zdaje się iż nie ma przeciwskazań. 

Radny prosił o konkretną odpowiedź. 

 

Radca Prawny stwierdziła, że można kierować do nie pytania ale musi mieć 
czas na sprawdzenie.  

 

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że radca miała czas na przygotowanie 
się w tej kwestii.  
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Radca Prawny poinformowała, że nie ma takiego przeciwskazania.  

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że ta odpowiedź go rozbawia.  

Następnie w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji radni przystąpili do 
glosowania nad projektem uchwały. 

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

Uchwała Nr XXXV/639/13 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że punkty pn.:  

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 
Nr II/11/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego są bezprzedmiotowe. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/12/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

Radny Wojciech Buczak w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę 
radnej Ewy Draus do składu komisji. 

Radna wyraziła zgodę na pracę w komisji.  

Zgłoszenie niniejsze stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła uwagę, że projekt uchwały zakłada również 
powołanie Przewodniczącego komisji i to jest bezprzedmiotowe. 

Radny Wojciech Buczak poinformował, że w związku z rezygnacją 
Przewodniczącego komisji, która nie została przyjęta składa autopoprawkę 
polegającą na wykreśleniu punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego 
komisji.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu ze 
strony radnych to podda pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zgłoszoną 
autopoprawką. 
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Radny Wojciech Buczak poinformował również, że w projekcie uchwały jest § 
mówiący iż załącznikiem do uchwały jest Protokół Komisji Skrutacyjnej a nie jest 
przeprowadzane głosowanie jawne imienne więc nie ma również potrzeby 
takiego zapisu. Analogicznie w pozostałych projektach uchwał taki zapis nie 
będzie konieczny. 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodnicząca 
Sejmiku poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami 
zgłoszonymi przez wnioskodawcę. 

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

Uchwała Nr XXXV/640/13 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że kolejny punkt tj.  

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/13/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego jest bezprzedmiotowy.  

 

Radny Zygmunt Cholewiński poinformował, że zgłasza swoją kandydaturę do 
składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, ze projekt uchwały zakłada jedynie 
powołanie Przewodniczącego komisji. 

 

Radny Wojciech Buczak poinformował, że wymagałoby to autopoprawki ze 
strony wnioskodawców a on takiej nie zgłasza.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że można taką zmianę poddać pod 
głosowanie na następnej sesji Sejmiku. 

  

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  
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Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że Klub Radnych PiS zgłosił 
kandydatury radnych Władysława Turka i Fryderyka Kapinosa do składu komisji. 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Zgłoszenie niniejsze stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Poinformowała również, że punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego komisji 
jest bezprzedmiotowy.  

Radny Wojciech Buczak w imieniu wnioskodawców projektu uchwały zgłosił 
autopoprawki polegające na tym, że z projektu uchwały wykreśla się zapis 
dotyczący powołania Przewodniczącego komisji oraz § mówiący, że protokół 
Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu ze 
strony radnych to podda pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi 
autopoprawkami. 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodnicząca 
Sejmiku poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami 
zgłoszonymi przez wnioskodawcę. 

Radni głosowali jednomyślnie (23 głosami za) za podjęciem uchwały.  

Uchwała Nr XXXV/641/13 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – pan Wojciech Buczak zgłosił 
kandydaturę radnego Stanisława Bartnika na Przewodniczącego komisji. 
Poinformował, że radny pełnił już tę funkcję wcześniej. Podkreślił, że zarówno 
bogate doświadczenie, jak i cechy charakteru predysponują go do pełnienia 
niniejszej funkcji.  

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Wojciech Buczak w imieniu wnioskodawców złożył autopoprawkę do 
projektu uchwały polegającą na wykreśleniu zapisu dotyczącego zapisu, że 
protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.  
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Następnie Przewodnicząca Sejmiku w związku z brakiem zgłoszeń innych 
kandydatów na Przewodniczącego komisji  poddała pod głosowanie projekt 
uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną w imieniu wnioskodawców.  

Radni głosowali jednomyślnie (26 głosami za) za podjęciem uchwały.  

Uchwała Nr XXXV/642/13 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że kolejny punkt tj. podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr II/17/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest 
bezprzedmiotowy ze względu na to, że nie zostały dokonane zmiany w składzie 
Prezydium Sejmiku.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 z dnia 29.12.2010 r. 
(z późn. Zm.) w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

Przewodnicząca Sejmiku przedstawiła radnym projekt uchwały i poprosiła o 
zgłaszanie kandydatów do ZO ZWRP. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – pan Wojciech Buczak zgłosił 
kandydatury radnej Lidii Błądek i radnego Czesława Łączaka jako delegatów do 
ZO ZWRP. 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Klubu Radnych PO – pan Sławomir Miklicz zgłosił 
kandydaturę radnego Zygmunta Cholewińskiego.  

 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że dziwnie się czuje bowiem jedną 
uchwałą ma być jednocześnie odwoływany i powoływany i nie wie jak to ma 
wyglądać oraz dlaczego nie dano mu szansy kandydowania. 

Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że problem polega na tym iż jest jedna 
uchwała, w której odwołuje się delegatów i jednocześnie powołuje nowych. 
Zwróciła się z pytaniem czy nie powinny być dwa projekty uchwał bowiem ona 
poddaje pod głosowanie cały projekt uchwały a nie jego części. 
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Radna Lidia Błądek stwierdziła, że tutaj jest tak, jak w przypadku komisji i 
Przewodnicząca najpierw powinna poddać pod głosowanie odwołanie a później 
powołanie, powinny być dwa głosowania.  

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że nie można powołać tego, który jest już 
odwołany. 

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak wyjaśniła, że praktyka wyglądała do 
tej pory tak, że podejmowało się uchwałę  w sprawie zmiany uchwały w ten 
sposób iż w punkcie za daną osobę wpisywało się inną. Tego typu projekty 
uchwał były podejmowane. Natomiast na tą sesję zostały przygotowane projekty 
uchwał o takiej treści i teoretycznie nie było podstaw aby z tego powodu nie 
poddać jej pod procedowanie, chociaż ona uważa iż byłby większy 
profesjonalizm gdyby uchwała została przygotowana w inny sposób. 

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że nie będzie się odnosił do kwestii 
profesjonalizmu bowiem dzisiaj na sesji było już doświadczenie na ten temat nie 
ze strony jego klubu lecz obsługi prawnej. Łatwo i prosto byłoby z tego wybrnąć 
poprzez przeprowadzenie odwołania dwóch radnych z funkcji  delegatów i jeśli 
zostaną odwołani wtedy dokonać głosowania nad wyborem nowych .Jeśli radny 
Zygmunt Cholewiński nie zostanie odwołany to nadal będzie delegatem Sejmiku 
do ZO ZWRP, podobnie jak radny Mariusz Kawa. Wiadomo, że z 
obowiązujących przepisów wynika, że w składzie ZO ZWRP jest Przewodniczący 
Sejmiku i Marszałek a delegatami Sejmiku będą te same osoby a jeśli nastąpi 
odwołanie dotychczasowych delegatów to należy dokonać wyboru nowych osób, 
być może również radnego Zygmunta Cholewińskiego.  

Radny Sławomir Miklicz zwrócił się z pytaniem do wnioskodawców projektu 
uchwały w jaki sposób będzie głosowane odwołanie kandydatów tj. łącznie nad 
obydwoma delegatami czy też oddzielnie. Sytuacja trochę się skomplikowała i 
chyba wypadałoby głosować oddzielnie. Projekt uchwały jest tak skonstruowany, 
że w jednym § odwołuje się obydwu przedstawicieli i jeśli ktoś chce odwołać tylko 
jednego kandydata to nie ma takiej możliwości. Dobrze byłoby to doprecyzować 
bowiem ten projekt uchwały w jego odczuciu budzi wiele formalnych zapytań.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że uchwała jest skonstruowana w ten 
sposób jak uchwały do tej pory w poszczególnych kadencjach Sejmiku. 
Procedury wyglądały tak, że były zgłaszane kandydatury, po przeprowadzeniu 
wyboru – czasem w trybie tajnym po ogłoszeniu wyników głosowania przez 
Komisję Skrutacyjną podejmowano uchwałę, w której było zapisane kto jest w 
składzie. Teraz jest analogicznie i proponuje przeprowadzić głosowanie 
indywidualne nad kandydaturami czy też radnymi, którzy są jeszcze delegatami, 
jeśli będzie taki wniosek to w trybie tajnym lecz on takiego wniosku nie składa i 
zależnie od wyników tego głosowania będzie można procedować dalej a 
następnie podjąć całą uchwałę.  



36 
 

36 
 

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się z pytaniem do radcy Prawnej czy może 
przeprowadzić głosowanie poprzez odwołanie najpierw jednego radnego, później 
drugiego.  

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak zależy od tego jak wnioskodawca 
sformułuje treść uchwały . Najlepiej jeśli jest to tak, że zmianie ulega uchwała w 
taki sposób, że w miejsce osoby wpisanej np. w punkcie1 wpisuje się wybrane 
osoby. Jeżeli projektodawca wyraża wolę aby w kilku głosowaniach podejmować 
uchwałę to  teoretycznie wydaje się to możliwe.  

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę, że jeśli nie jest zapisane, że coś 
ma być głosowane tajnie to ma to być głosowanie jawne.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że jeśli nie ma wniosku aby głosować w 
trybie tajnym z zasady głosuje się w trybie jawnym chyba, że ustawa reguluje to 
inaczej a w tym przypadku nie ma takiego ustawowego wymogu.  

 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku w związku z wyczerpaniem głosów w 
dyskusji poddała pod głosowanie odwołanie radnego Mariusza Kawy z delegata 
Sejmiku w składzie ZO ZWRP.  

Za odwołaniem radnego głosowało 17 radnych, 10 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Za odwołaniem radnego Zygmunta Cholewińskiego głosowało 17 radnych, 12 
radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku zaproponowała powołanie Komisji 
Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania nad wyborem delegatów do 
składu ZO ZWRP. 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych: Zdzisława 
Nowakowskiego, Jana Tarapatę, Stanisława Bartnika, Bogdana Romaniuka i 
Janusza Magonia. 

Radny Janusz Magoń nie wyraził zgody na kandydowanie do składu Komisji 
Skrutacyjnej. 

W związku z powyższym do składu komisji zaproponowano radnego Fryderyka 
Kapinosa.   

Radny Zygmunt Cholewiński złożył rezygnację z kandydowania  na delegata 
Sejmiku do składu ZO ZWRP. 

W związku z powyższym nie było potrzeby przeprowadzenia głosowania 
jawnego imiennego przez Komisję Skrutacyjną. 



37 
 

37 
 

Radna Lidia Błądek w imieniu wnioskodawców zgłosiła autopoprawkę 
polegająca na wykreśleniu § 3 o brzmieniu „Protokół Komisji Skrutacyjnej 
stanowi załącznik  do niniejszej uchwały”.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie projekt uchwały  
zgodnie, z którym jako delegatów do ZO ZWRP wybiera się radnych Lidię Błądek 
i  Czesława Łączaka.  

Wynik głosowania był następujący: 20 radnych za,  1 radny  przeciw , 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/643/13 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodnicząca Sejmiku udzieliła głosu 
Senatorowi Andrzejowi Matusiewiczowi.  

Pan Senator poinformował, że korzysta ze swojego  uprawnienia jako  Senator 
RP, dokładnie z art. 22 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora bowiem 
nie może przejść do porządku dziennego nad tym co tutaj się dzisiaj dzieje i jak 
wszystko jest procedowane. Zwrócił się do Przewodniczącej Sejmiku, że był 
ustalony porządek dzienny posiedzenia z daty 14 czerwca 2013 r., który on 
również otrzymał i jest w nim punkt 6, punkt 4) tj. odwołanie Przewodniczącej 
Sejmiku, wybór Przewodniczącego Sejmiku, odwołanie Wiceprzewodniczących 
Sejmiku itd. Wszyscy radni otrzymali niniejszy porządek obrad sesji i z tego co 
wie został on dzisiaj przegłosowany. Przewodnicząca Sejmiku poddała go pod 
głosowanie i Sejmik przegłosował. Pan Senator zwrócił się do Przewodniczącej 
Sejmiku, że jeśli były wnioski o rezygnacje Wiceprzewodniczących i były one 
złożone w formie pisemnej przed terminem dzisiejszego posiedzenia to trzeba 
było zawiadomić o tym Sejmik a procedowanie powinno wyglądać tak, że w 
pierwszej kolejności - ponieważ to było dalej idące i było to pierwsze zgłoszenie 
– odwołanie Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących, należało to poddać 
procedurze a nie przyjmować, że skoro Wiceprzewodniczący złożyli rezygnacje, 
Przewodnicząca ujawnia to już po zatwierdzeniu porządku obrad. Jeżeli 
wcześniej była złożona taka rezygnacja to prosi aby Sejmikowi przedstawić kiedy 
i powinny nawet  liczyć się tutaj  godziny a nie w ten sposób procedować bo w 
takim przypadku nie ma w ogóle  zastosowania art. 20 ustawy o samorządzie 
województwa – punkt 6 i 7. Tak samo jeśli chodzi o Przewodniczących komisji, 
były wnioski o odwołanie poszczególnych przewodniczących komisji i  to, że 
złożyli oni rezygnacje po przyjęciu porządku obrad to w ogóle nie powinno tutaj 
mieć zastosowania. Dzisiaj wszystkie te wnioski powinny być przegłosowane a 
nie w ten sposób, że jeszcze będzie się czekać. Stwierdził, że jest to istotne 
uchybienie i ubolewa nad, że została zatrudniona obsługa prawna, która sobie 
nie radzi i widać iż nie jest przygotowana do sesji mimo, że był wcześniej 
ustalony porządek obrad i w tej sytuacji dochodzi do deprecjacji obrad. 
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Stwierdził, że jak można w ten sposób postępować i nie dopełniać obowiązków 
jako Przewodnicząca Sejmiku oraz nie dopełniać  obowiązków ze strony Radcy 
Prawnej. Zwrócił się do Radcy Prawnej, że powinna wydać ona pisemną opinię i 
za to jest również odpowiedzialność przed Okręgową Radą Radców Prawnych,   
jeżeli opinie takie są niekompetentne może to być nawet podstawą do zwolnienia  
dyscyplinarnego,  przez wydawanie opinii ustnych wprowadza  zamieszanie na 
sesji Sejmiku i przez to – jak niektórzy się wyrażają – radni są ośmieszani, że 
taka procedura tutaj się toczy.  

Pan Senator zwrócił się do Przewodniczącej Sejmiku, że uważa iż nie dopełniła 
ona obowiązku i jeżeli tego rodzaju sytuacja miała miejsce to prosi o 
poinformowanie Sejmiku i wszystkich zainteresowanych kiedy te rezygnacje 
zostały złożone. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że rezygnacje zostały złożone w 
trakcie trwania  sesji, na jej wniosek została ogłoszona przerwa i miało miejsce 
posiedzenie Komisji Głównej. W czasie posiedzenia Komisji Głównej Radca 
Prawna wydała swoją opinię, że w związku z tym iż są złożone rezygnacje, 
projekty uchwał związane z odwołaniem Prezydium Sejmiku i Przewodniczących 
komisji stały bezprzedmiotowe.  

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak poinformowała, że już wielokrotnie 
dzisiaj zabierała na ten temat głos. Stwierdziła, że czuje się bardzo obrażona 
wypowiedzią pana Senatora bowiem posiada gruntowne wykształcenie  i 
przygotowanie aby pełnić obowiązki Radcy Prawnego i nie wie czy to miałoby ją 
skłonić do zmiany stanowiska.  Temat złożenia rezygnacji i odwołań z funkcji  jest 
głęboko poruszany i rozważany w orzecznictwie. W przypadku gdy ktoś złożył 
rezygnację bezprzedmiotowe jest podjęcie uchwały w sprawie odwołania z 
funkcji bez względu na to jaki porządek obrad został ustalony.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – pan Wojciech Buczak stwierdził, że 
sprawa jest bardzo poważna i myśli, że wszyscy radni zagłosują w tej kwestii 
razem tak jak miało to miejsce w 2009 roku, bo Sejmik podejmował już podobną 
uchwałę w sprawie ludobójstwa  jakie było popełnione na kresach wschodnich 
Rzeczypospolitej. W tym roku przypada 70. Rocznica tych tragicznych wydarzeń 
i Klub radnych PiS składa propozycje stanowiska, która radni otrzymali w 
materiałach na sesje. Radny przedstawił uzasadnienie informując, ze 11 lipca 
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przypada  70 rocznica rzezi dokonanej przez zbrodniarzy wywodzących się z 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii na 
terenie Wołynia.  W Krwawą Niedzielę 11 lipca 1943 r. zamordowano tysiące 
mężczyzn, kobiet i dzieci. W kolejnych dniach masowych zbrodni na niewinnych 
dokonywano na Podolu, Lubelszczyźnie i całym pograniczu polsko-ukraińskim. 
Bandyckie napady na polskie miejscowości trwały do lat powojennych. Historycy 
szacują, że w „rzezi wołyńskiej”, śmierć poniosło ok. 150 tys. Polaków, a także 
przedstawiciele innych narodowości oraz sprawiedliwi Ukraińcy, którzy nieśli 
pomoc polskim sąsiadom. Sejmik Województwa Podkarpackiego powinien oddać 
im cześć. Sejmik Województwa Podkarpackiego powinien potępić zbrodniarzy, 
którzy dokonali ludobójstwa na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej i 
jednocześnie wyrazić uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy z 
narażeniem własnego życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom. Radny 
wyraził nadzieję, że w 70 rocznicę ludobójstwa dokonanego na ludności Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej, Sejmik Województwa Podkarpackiego zaapeluje 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie uchwały potępiającej tę 
bezprzykładną zbrodnię, określenie jej mianem „ludobójstwa”, uczczenie pamięci 
ponad 100 tysięcy naszych Rodaków, którzy zostali w bestialski sposób 
pomordowani jedynie za to, że byli Polakami oraz, że 11 lipca zostanie 
ustanowiony przez Sejm Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Przywrócenie 
prawdy historycznej o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II 
Rzeczypospolitej jest niezbędne do pojednania pomiędzy narodami polskim  
i ukraińskim, dlatego uzasadnione jest przyjęcie uchwały w tej sprawie przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Klubu Radnych PiS 
zaapelował w imieniu klubu o podjęcie przedmiotowej uchwały.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisje Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z wnioskiem o 
rozszerzenie zapisu § 2 o: „Związkowi Ukraińców w Polsce”.  

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodnicząca 
Sejmiku poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką zgłoszoną 
przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/644/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2012 r.  

Marszałek Województwa – pan Władysław Ortyl poinformował, że budżet 
Województwa Podkarpackiego za 2012 rok był kształtowany i wykonywany przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego, który 27 maja br. został odwołany. 
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Pomimo odwołania Zarządu odpowiedzialnego za jego realizację wraz z 
wyrażonym votum nieufności istnieje ustawowy wymóg rozpatrzenia i 
zatwierdzenia do czerwca roku następnego sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r., a także przeprowadzenia 
głosowania i odniesienia się Sejmiku w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu 
Województwa Podkarpackiego za 2012r. Pan Marszałek poinformował, że chce 
wyraźnie podkreślić, że uchwała w sprawie absolutorium odnosi się wyłącznie do 
Zarządu Województwa odwołanego na sesji w dniu 27 maja 2013r. , dlatego też 
ewentualna uchwała o nieudzieleniu absolutorium nie będzie skutkowała 
wszczęciem  procedury prawnej zmierzającej do odwołania Zarządu. 

Poinformował również, że obecny Zarząd również zapoznał się z materiałami 
sprawozdawczymi za 2012 rok. Pan Marszałek  przedstawił  dane dotyczące 
zamknięcia roku 2012 informując, że  budżet Województwa Podkarpackiego na 
2012r. został przyjęty Uchwałą Nr XVII/278/12 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012r. W trakcie roku budżetowego 
dokonywano zmian budżetu uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa 
Podkarpackiego  

 Na dzień 31 grudnia 2012r. planowane dochody zrealizowano w 93,7%, 
natomiast wydatki w 89,7%., co oznacza w kwocie bezwzględnej około 100 
milionów złotych.   

Zaplanowane rozchody wykonano w 100% i obejmowały spłaty rat kredytów 
długoterminowych zaciągniętych przez Województwo Podkarpackie w latach 
poprzednich oraz kwoty udzielonej pożyczki długoterminowej Wojewódzkiemu 
Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego 
w Żurawicy. Przychody wykonane zostały w 134,8% i dotyczyły wolnych środków 
pozostałych po rozliczeniu budżetu Województwa za 2011r. oraz III transzy 
pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy.  
W 2012r. nie był zaciągany kredyt długoterminowy. Porównując wykonanie 
dochodów, wydatków oraz uzyskanych przychodów i dokonanych rozchodów 
powstał dodatni wynik finansowy po rozliczeniu roku budżetowego 2012r. w 
wysokości 68.300.860,-zł, stanowiący wolne środki do wykorzystania w 2013 r. 
Globalne zadłużenie Województwa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2012r. wynosiło 
325.488.603,-zł, stanowi to 37,3% zrealizowanych dochodów budżetu 
Województwa w 2012r. Zakres wykonanych zadań w ramach planu dochodów i 
wydatków został szczegółowo opisany w objaśnieniach do sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za rok 2012 
przygotowanego przez Zarząd Województwa. 

Pan Marszałek poinformował, że radni otrzymali następujące materiały: 
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1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 
2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego  
i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 

2) sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy 2012 
wraz z opinią i raportem niezależnych biegłych rewidentów z badania 
sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy 2012 
– załącznik nr 26 do protokołu. 

3) opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
Województwa Podkarpackiego za 2012r. oraz sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2012 - załącznik nr 27 do protokołu. 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 
2012 rok oraz informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego były 
rozpatrywane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie i uzyskały 
pozytywną opinię. 

Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy 2012 
zostało poddane badaniu przez niezależnych biegłych rewidentów i również 
uzyskało pozytywną opinię. Badaniem objęto: 

1) bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2012r., 
2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów wojewódzkich 

samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2012r., 
3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków  

i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, 
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające  

z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. 
 

Wszystkie ww. sprawozdania były rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego i uzyskały pozytywną opinię. Opinia Komisji 
Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa 
z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012r. były badane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie i uzyskały pozytywną opinię.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 
województwa za 2012 rok stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu  wykonania budżetu Województwa 
Podkarpackiego za 2012 rok stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury 
podległych Samorządowi Województwa za 2012 rok, samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej za 2012 rok oraz informacja o przebiegu wykonania 
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planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami 
prawnymi za 2012 rok stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Pan Marszałek kończąc swoje wystąpienie poinformował, że mając na uwadze 
konieczność zrealizowania nałożonych na organy Samorządu Województwa 
Podkarpackiego obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych, 
zwraca się z prośbą o przegłosowanie uchwał dotyczących rozpatrzenia i 
zatwierdzenia wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012r. oraz  
odniesieniem się do absolutorium dla Zarządu. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze 
sprawozdaniem   z wykonania budżetu za 2012 r.  

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  nikt z radnych nie był przeciw, 17 
radnych   wstrzymało się od głosu. 

Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że uchwała została podjęta.  

Uchwała Nr XXXV/645/13 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa 
Podkarpackiego za 2012 r. 

Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – pan Wojciech 
Buczak poinformował, że reprezentowany przez niego klub zagłosuje przeciw 
udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu 
województwa za 2012 rok. Podkreślił, że dotyczy to Zarządu Województwa, który 
został już odwołany i jego klub ma w tej sprawie taki pogląd, że Zarząd nie 
zasłużył na udzielenie absolutorium.  

 

Radny Tadeusz Majchrowicz zabrał głos w imieniu Klubu Radnych „Prawica 
Rzeczypospolitej” informując, że reprezentowany przez niego klub będzie również 
głosował przeciw. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że radni otrzymali wszystkie niezbędne 
materiały. Przypomniała, że jest wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu.  
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Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że wszyscy radni otrzymali niniejsze 
dokumenty więc nie ma potrzeby ich odczytywania.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji  Przewodnicząca Sejmiku – pani Teresa 
Kubas – Hul zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu 
wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 16 radnych było przeciw, nikt się nie 
wstrzymał od głosu. 

 Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.  

 

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

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że zmiana uchwały wynika ze zmiany 
na stanowisku Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

W związku z brakiem  Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/646/13 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

 

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

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/647/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/648/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/510/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/649/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich nr 
160 pk i 178 pk. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/650/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Gminy Boguchwała. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/651/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR VI/73/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r.  w sprawie ustalenia 
maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki 
długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Rzeszowie. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/652/13 stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

 

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

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/653/13 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami za) i stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/654/13 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami za) i stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kolbuszowa. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/655/13 została podjęta jednogłośnie (25 
głosami za) i stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 

Po zrealizowaniu powyższego punktu porządku obrad sesji Przewodnicząca 
Sejmiku w związku z brakiem głosów sprzeciwu na wniosek Przewodniczącego 
Klubu Radnych PO ze strony radnych ogłosiła 10 minut przerwy w obradach 
sesji. 

Po przerwie o godzinie 17.20 wznowiono obrady i Przewodnicząca Sejmiku 
przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2013 r. WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI. 

Radny Wojciech Buczak zwrócił się z prośbą do Wiceprzewodniczących 
Sejmiku, którzy są obecni  aby pomogli Przewodniczącej Sejmiku w prowadzeniu 
obrad bo jest ona wyjątkowo długa i nerwowa i nie jest w porządku wobec 
Przewodniczącej Sejmiku aby zostawić ją z tym samą. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała zebranych, że Wiceprzewodniczący 
Sejmiku złożyli jej taką propozycję  lecz ona na ile będzie w stanie, postara się  
poprowadzić obrady. 
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Następnie Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt niniejszej uchwały 
wraz z autopoprawkami został pozytywnie zaopiniowany przez komisje: Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Budżetu, Mienia i Finansów. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/656/13 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami za) i stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI. 

Projekt niniejszej uchwały wraz z autopoprawkami został pozytywnie 
zaopiniowany przez komisje: Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej,  Budżetu, Mienia i Finansów, Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/657/13 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami za) i stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/658/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w 
latach 2014-2015 na współfinansowanie projektów w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

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

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że jest za pozytywnym podjęciem 
niniejszej uchwały lecz chciałby podzielić się kilkoma informacjami, które padły 
również na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia aby Sejmik miał wiedzę w tym 
temacie. Dotyczy to 4 podejmowanych dzisiaj uchwał. Na posiedzeniu Komisji 
Ochrony Zdrowia radni dowiedzieli się od pana Marszałka Pióro, że uchwały te 
podejmowane są trochę dla żartu i ponoć dyrektorzy szpitali mają powiedziane, 
że nawet jeśli ich wnioski znajdą się na liście podstawowej  to i tak ich nie 
dostaną tych pieniędzy z budżetu  i muszą sobie radzić same. Druga bardzo 
ważna sprawa, którą Sejmik powinien być świadomy jest  to, że każda z tych 
uchwał i każdy z wniosków, który będzie złożony przez nasze jednostki służby 
zdrowia jeżeli znajdzie się na liście podstawowej to te inwestycje będą musiały 
mieć wieloletnią prognozę finansową. Jest to inwestycja wieloletnia i aby mogła 
być realizowana będzie musiała znaleźć się w wieloletniej prognozie finansowej, 
co jest dużą trudnością bo będzie tak, że trzeba będzie rezygnować z innych 
inwestycji aby te mogły znaleźć się w WPF. Jeżeli dyrektorzy szpitali dostali takie 
informacje, że jeśli nawet znajdą się na liście podstawowej to tych pieniędzy nie 
dostaną jest trochę nie w porządku wobec Sejmiku i on przestrzega przed 
stawianiem takich tez bo gdyby on był instytucją zarządzającą dla tego programu 
i gdyby dotarły do niego takie informacje to przy ocenie wniosków kiedy są 
wnioski np.  równorzędne i różne czynniki decydują jaki wniosek jest na liście 
podstawowej a jaki na rezerwowej to na pewno nie pomaga. Są to ważne 
wnioski, konkurencja będzie bardzo duża i na pewno ciężko będzie dostać 
dofinansowanie. A jeśli się uda to stawianie takich tez jak na posiedzeniu Komisji 
Ochrony Zdrowia nie buduje dobrego klimatu wokół tego tematu. Radny zwrócił 
się z propozycją do pana Marszałka Pióro aby na przyszłość takie tezy zachować 
dla siebie bo na pewno nie przyczyni się to pozytywnie do budowania dobrego 
klimatu, który jest również bardzo ważny przy takich wnioskach i dla tych  
jednostek i dla instytucji zarządzającej. 

 

Członek Zarządu Województwa – pan Tadeusz Pióro odniósł się do uwagi 
radnego. Podziękował za troskę radnego w stosunku do jego osoby i dyrektorów, 
którzy składają wnioski intencyjne. Poinformował, że właśnie dlatego, że mogą 
być rzeczywiście problemy z umieszczeniem tychże inwestycji w wieloletnim 



49 
 

49 
 

budżecie województwa na lata 2014 -2015  i z troski o ten  budżet nie na 
zasadzie żartu bo dyrektorzy mają świadomość jak ciężko będzie w przypadku 
uzyskania przez nich dofinansowania w ramach tych projektów finansować tę 
część, która w przypadku Samorządu Województwa będzie wynosiła około  4 
milionów na lata 2014 -2015. Zarząd podjął te uchwały intencyjne bo za tymi 
projektami idzie około 20 milionów, 80% dofinansowana tj. 16 milionów jest z 
tych projektów a 4 miliony to nasz wkład. Stwierdził, że wierzy iż nasze szpitale tj. 
w dwóch przypadkach Szpital Wojewódzki w Przemyślu, Szpital Wojewódzki nr 2 
w Rzeszowie oraz Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie  
mają szanse na uzyskanie pieniędzy  natomiast informacja na komisji nie była w 
formie żartu lecz z troski o budżet mogą być rzeczywiście problemy z 
umieszczeniem i była taka ,że jeśli budżet będzie rzeczywiście zawirowany i 
ciężko będzie pogodzić te dwie rzeczy to istnieje  również takie 
niebezpieczeństwo ale było to w kategoriach niebezpieczeństwa a nie żartu.  

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/659/13 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami za) i stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w 
latach 2014-2015 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/660/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w 
latach 2014-2016 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej  oraz Komisję Budżetu, 
Mienia i Finansów.  
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W związku z brakiem głosów w dyskusji  radni przystąpili do głosowania nad 
projektem uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/661/13 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami za) i stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w 
latach 2014-2016 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 

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

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę, że dwie z uchwał dotyczą lat 
2014-2015 a kolejne lat 2014-2016. Radny pytał czy jest to błąd czy właściwy 
zapis. 

Przewodnicząca Sejmiku wyjaśniła, że dwa pierwsze projekty uchwał dotyczą 
lat 2014-2015 a kolejne lat 2014-2016.  

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się z pytaniem dlaczego jest tak, że jedne 
dotyczą lat 2014-2015 a inne lat 2014-2016. 

Członek Zarządu Województwa – pan Tadeusz Pióro wyjaśnił, że faktycznie 
tak jest, że  dwa pierwsze projekty dotyczą finansowania w latach 2014-2015 a 
kolejne dwa lat 2014-2016.  Są to różne projekty i nie ma tutaj błędu.  

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania nad projektem 
uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/662/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/663/13 stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/664/13 stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/665/13 stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
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Uchwała Nr XXXV/666/13 stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/667/13 stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/668/13 stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/669/13 stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/670/13 stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu. 

 

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

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że tak jak zwrócił uwagę radny 
Zygmunt Cholewiński materiał został dostarczony w terminie krótszym niż 7 dni.  

Poinformowała również, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wnioskując jednocześnie aby w razie 
uzyskania oszczędności ze zwrotów niewykorzystanych środków finansowych – 
w ramach przyznanej pomocy finansowej obejmującej podmioty wymienione w 
załączniku do projektu uchwały w pierwszej kolejności zwiększyć dotację dla 
Parafii rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie, Parafii 
Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance, 
Klasztorowi Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
Franciszkanów w Przemyślu oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Józefa w 
Tarnawcu. 

Stanowisko komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 57 do niniejszego 
protokołu. 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów również pozytywnie zaopiniowała niniejszy 
projekt uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Czesława 
Łączaka w sprawie przeniesienia kwoty w wysokości 5 tysięcy złotych z poz. 7 do 
poz. 66. 

Stanowisko komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 58 do niniejszego 
protokołu. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że tak jak mówił przy wprowadzaniu 
projektu uchwały do porządku obrad sesji,  radni powinni otrzymać materiały tj. 
projekt uchwały wraz z załącznikiem zgodnie z Regulaminem Sejmiku na 7 dni 
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przed sesją. Nie zostało to dotrzymane dlatego uważa, że uchwała nie powinna 
być procedowana dzisiaj ze względu na wadę prawną. Ponadto stwierdził, że 
widział projekt załącznika po pierwszej pracy komisji i zupełnie inaczej to 
wyglądało. Prosił o wyjaśnienie tej kwestii. Zwrócił uwagę, że wie iż parę pozycji 
było, innych nie było, czyli rozumie, że to co pierwsza merytoryczna komisja, 
która działała nad wyłonieniem kryteriów – wyrzucone zostało w kosz i zupełnie 
inaczej to poustawiano. 

Radny Sławomir Miklicz zwrócił się z pytaniem jakie wnioski zostały wyłonione 
przez komisję merytoryczną powołaną do oceny wniosków, jakie wnioski Zarząd 
do tego dokooptował, czy te wszystkie wnioski, które komisja zamieściła w swojej 
ocenie są tutaj uwzględnione. Radny Zygmunt Cholewiński to widział a on nie. 
Pytał jaka jest różnica pomiędzy tymi wnioskami, które zostały przez komisję 
wyłonione a jaka różnica wyszła od Zarządu, jakie wnioski zostały dołożone 
przez Zarząd do załącznika. Reasumując, które wnioski beneficjentów, które 
komisja oceniła pozytywnie i zamieściła na liście podstawowej  nie znalazły się w 
załączniku proponowanym przez Zarząd i które wnioski beneficjentów, których 
komisja nie uwzględniła  Zarząd dołożył na listę podstawową. 

Radny złożył trzy wnioski o wprowadzenie do załącznika projektu uchwały 
dofinansowania następujących zadań: 

1. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie na 
„Konserwację nastawy ołtarza bocznego z obrazem Serca Pana Jezusa oraz 
chrzcielnicy w kościele pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie - kwota 
20 000 zł.  

2. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku na 
„prace remontowo – konserwatorskie przy fundamentach kamiennych, 
konstrukcji drewnianej posadowienia, wykonania drenażu wokół kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku – kwota 10 000 zł, 

3. Gmina Wojaszówka na zadanie „Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym 
budynku Szkoły Podstawowej w Bratkówce” – kwota 20 000 zł 

Wnioski złożone przez radnego stanowią odpowiednio załączniki nr  59 , nr  60 i 
nr 61 do protokołu.  

 

Radny Władysław Stępień poinformował, że we ubiegłym roku udzielił poparcia 
jako radny województwa z Tarnobrzega staraniom Parafii Św. Gertrudy i Św. 
Michała Archanioła z osiedla Wielowieś, który to kościół dwukrotnie tonął w 
powodzi w 2010 roku i w dalszym ciągu niezakończone są prace konserwacyjne, 
które przywróciłyby do dawnej świetności stan wewnętrzny kościoła. 
Poinformował, ze na jednej z list jego wniosek był uwzględniony i czuł się z tego 
tytułu bardzo zadowolony, że posiada dużą moc jako radny wojewódzki.  
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Radny zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dotacji dla ww. parafii w wysokości 
90 tysięcy złotych (wcześniej było 100 tysięcy złotych) proponując aby zabrać w 
zamian połowę kwoty z poz. 87. 

Wniosek radnego stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.  

 

Pan Marszałek  Władysław Ortyl odnosząc się do wypowiedzi  radnych 
stwierdził, że poprzedni Zarząd źle zaplanował wielkość środków na te wydatki. 
Oni dołożyli ponad 1 milion 180 tysięcy złotych aby sprostać tym wielkim 
wyzwaniom jakie stoją przed konserwacją zabytków. Po drugie mamy do 
czynienia z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem, więc bardzo szybko będą być 
musiały przygotowane umowy i wdrożone przez beneficjentów. Zwykle  bywało 
tak, że beneficjenci mieli więcej czasu. Jest to bardzo zły sygnał. Pan Marszałek 
zwrócił się z pytaniem do radnego Zygmunta Cholewińskiego czy podtrzymuje 
swoją wypowiedź przy porządku obrad sesji, że nie otrzymał materiałów do tego 
punktu. Teraz powiedział, że dostał ale z opóźnieniem. Pan Marszałek stwierdził, 
że chce tę sprawę wyjaśnić dlatego ma pytanie czy radny nie otrzymał w ogóle 
materiału, jak twierdził i co będzie w protokole z obrad sesji czy też wycofuje się 
z tego i otrzymał tylko nie w terminie.  

 

Radny Zygmunt Cholewiński poinformował, że załącznik do projektu uchwały  
otrzymał dzisiaj od pani dyrektor natomiast program, który on posiada i 
dostarczono mu go z Kancelarii Sejmiku w tym systemie mu nie otwiera. 
Stwierdził, że oznacza to, iż nie otrzymał.  

 

Wicemarszałek Województwa – pana Jan Burek poinformował, że odpowiedzi 
na pytania udzieli Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego – pani Grażyna Szeliga, która była w komisji.  

 

Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – pani 
Grażyna Szeliga poinformowała, że rzeczywiście była członkiem komisji, która 
oceniała merytorycznie wnioski, które wpłynęły do departamentu. Zwróciła 
uwagę, że regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie mówi iż opinia komisji ma wyłącznie charakter konsultacyjny  i 
doradczy natomiast dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane  udziela Sejmik na wniosek Zarządu Województwa. 
Poinformowała, że pracowała w komisji wspólnie z kilkoma radnymi, którzy są 
obecni na sali obrad i nie absolutnie wrażenia, że ta wersja, którą radni otrzymali 
w projekcie uchwały różni się drastycznie od wersji opracowanej na komisji. 
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Poinformowała, że nie ma ze sobą zestawienia poprzedniej wersji i może 
odnieść się w tej kwestii później lecz chce jeszcze raz przypomnieć, że komisja 
ma charakter konsultacyjno – doradczy. Poinformowała, że komisja podzieliła 
środki, które były w budżecie tj. 1 milion 566 tysięcy złotych i dodatkowo 
rekomendowała kilka zabytków do dofinansowania na kwotę 865 tysięcy złotych 
natomiast projekt uchwały, który otrzymali radni opiewa na kwotę 2 miliony 746 
tysięcy złotych  czyli o 1 milion 180 tysięcy złotych przekracza kwotę, która była 
przyjęta w planie finansowym budżetu województwa . Zarząd miał prawo to 
zaproponować. Jeśli chodzi o przeniesienie kwoty dotacji zgłoszonej na 
posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia i Finansów w wysokości 5 tysięcy z poz. 7 
na poz. 66 to radni uznali, że dotacja na elewację w kościele pw. Św. Antoniego 
Padewskiego w Nagoszynie jest ważniejsza. 

 

Radny Sławomir Milkicz odniósł się do wypowiedzi Marszałka, że poprzedni 
Zarząd źle zaplanował środki na prace stwierdzając, że tutaj nigdy nie da się tak 
dokładnie zaplanować bo nie wiadomo ile wniosków wpłynie. Prosił o nie 
używanie takich stwierdzeń bo zaczną wracać do historii w 2010 roku jak było 
zaplanowane ponad milion złotych a na zabytki przeznaczono łącznie blisko 5 
milionów złotych i też można byłoby powiedzieć, że zostało to źle zaplanowane 
przez poprzedni Zarząd. Tak naprawdę nie wiadomo ile wniosków wpłynie i 
planuje się trochę „na wyczucie” a później dopiero staje się przed faktem 
podziału środków i zawsze jest ich za mało bo beneficjentów jest znacznie 
więcej. Radny zauważył, że stwierdzenie Marszałka było niefortunne natomiast 
pojawiło się kilka nowych pozycji wnioskowanych przez Zarząd ponad to co 
komisja proponowała, które w sposób znaczący odstają od pewnych zasad i 
chodzi o kwoty, które zostały przyznane niektórym beneficjentom. Rozumie 
jednak, iż jest to kompetencja Zarządu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów - pan Jerzy Borcz 
poinformował, że Komisja przychyliła się do propozycji, które przedstawił Zarząd 
Województwa. Generalnie środki te nie zaspokajają wszystkich potrzeb 
związanych z rewitalizacją zabytków. Jednocześnie Komisja jednogłośnie 
przychyliła się do wniosku radnego Czesława Łączaka i to była jedyna zmiana. 

 

Pan Marszałek  Władysław Ortyl zwrócił się do radnego Miklicza, że kiedyś 
bacznie obserwował obrady Sejmiku i pamięta, że mówił, że Samorząd 
Województwa nie powinien w ogóle wydawać środków na tego typu inwestycje a 
dzisiaj sam składa poprawki. Podkreślił, że Zarząd źle zaplanował środki. 
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Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się z pytaniem, stwierdzając, że skoro 
została zwiększona kwota to w jaki sposób środki te zostaną zabezpieczone w 
budżecie, czy są już zabezpieczone. Pytał w jaki sposób pojawiły się nowe 
pozycje oraz te, które były zmniejszone i zwiększone.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że jest zaskoczony iż Marszałek z taką 
uwagą śledził jego wypowiedzi natomiast musi powiedzieć, że nigdy publicznie 
takiego stwierdzenia nie użył. Jeśli się myli to rozumie, iż jeśli pana Marszałek 
śledził to pokaże mu tę wypowiedź, on z przyjemnością wróci do przeszłości i 
oczywiście zwróci honor Marszałkowi jeśli znajdzie taką wypowiedź. Mógł 
powiedzieć, że nie jest to zadanie własne województwa i taką wypowiedź pan 
Marszałek może znaleźć natomiast nie taką, że nie powinniśmy w ogóle dawać. 
W żadnym protokole komisji, gazecie i wywiadzie nie ma takiej wypowiedzi i 
może to zagwarantować ale liczy na to, że Marszałek taką wypowiedź przedstawi 
i wtedy on przeprosi za to, że nie pamiętał.  

Radny Władysław Stępień zwrócił się z prośbą o uwzględnienie przez Zarząd i 
radnych jego wniosku oraz wniosków radnego Miklicza. 

Wicemarszałek Województwa – pan Jan Burek poinformował, że środki 
zostały zabezpieczone w dzisiejszej uchwale budżetowej. Środki są z poręczeń 
jeśli chodzi o spłatę kredytów przez szpitale. Zwiększenie kwoty zostało 
zawnioskowane przez komisję i dlatego też chciałby podziękować Zarządowi, że 
przychylił się do tego wniosku. Po obradach komisji została zaproponowana 
dużo większa kwota niż była do dyspozycji. Jeśli chodzi o szczegółowość, które 
są dodatkowe pozycje  to nie potrafi w tej chwili szczegółowo odpowiedzieć ale 
jest to chyba kwota 80 tysięcy złotych w stosunku do wcześniejszych inwestycji. 
Poinformował, że Dyrektor departamentu przytoczyła regulamin, zgodnie z 
którym Zarząd ma prawo zwiększyć kwotę i włączyć pozostałe pozycje.  

Radny Zygmunt Cholewiński poinformował, że nie chce się spierać bo nie o to 
tutaj chodzi ale jeśli tłumaczy się to należy mówić tak jak jest a nie można 
oszukiwać bo 80 tysięcy w jednej pozycji jest wyższa niż była. Stwierdził, że 
myśli, iż inne kryteria zadziałały. Zresztą on wie w jaki sposób się to tworzy i 
uzgadnia. Zwrócił uwagę, że było za mało konsultacji z radnymi.   

Radny ponadto pytał czy można procedować uchwałę, która jest obarczona 
wadą prawną.  

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak poinformowała, że Zarząd może 
wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w terminie krótszym niż 7 dni przed sesją  i 
w przypadku przegłosowania projektu uchwały przez Sejmik może być on 
normalnie procedowany. Tak jest w tym przypadku. 
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Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt uchwały był zaopiniowany 
przez merytoryczne komisje.  

Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak poinformowała, że nie jest tak iż 
zawsze radny musi otrzymać na 7 dni przed sesją projekt uchwały. W tym 
przypadku Zarząd ma tę szczególną kompetencję, że może wystąpić z inicjatywą 
uchwałodawczą. 

 

Radny Jerzy Borcz  stwierdził, że faktycznie tych 7 dni nie było ale to chyba nie 
wyklucza możliwości głosowania uchwały.  Zwrócił się z prośbą do Zarządu  aby 
radni mogli otrzymywać materiały z odpowiednim wyprzedzeniem i obecny na 
posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia i Finansów członek Zarządu – pan Tadeusz 
Pióro obiecał, że zawsze już tak będzie i odbiera to jako zapowiedź dobrej 
współpracy.  

Radny Zygmunt Cholewiński jeszcze raz zwrócił się z pytaniem czy obarczony 
wadą prawną -  bo nie otrzymał załącznika i w jego komputerze i w tym systemie 
nie da się  otworzyć dokumentu.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że  Zarząd w odpowiednim 
terminie podjął uchwałę w tej sprawie i sprawdzi dlaczego tak późno i w takim 
terminie projekt uchwały dotarł do radnych. Ponadto  jeśli są jakieś kłopoty z 
systemem, czy sprzętem to radny powinien zgłosić to wcześniej  do Kancelarii 
Sejmiku i można takie problemy również rozwiązać na odległość. Jest to tylko 
kwestia zgłoszenia w odpowiednim momencie komunikatu, wie, że takie 
problemy czasem bywały i zostały one rozwiązane a radnym była udzielona 
pomoc w obsłudze sprzętem. Poinformował, że jeśli coś zostało niedostarczone 
w tej kwestii to deklaruje, że takich przypadków już nie będzie. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że wydaje się, że merytorycznie wiadomo o 
co chodzi, każdy zdążył się zapoznać, czasem może z trudnościami. Radny  
prosił o przesunięcie środków, które zaproponowała Komisja Budżetu, Mienia i 
Finansów i uruchomienie środków na remont i rewaloryzację. 

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie zgłoszone wnioski. 

Prosiła wcześniej o doprecyzowanie wniosku Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej. Bo nie ma miejsca na ujęcie  jak we wniosku komisji  . 

Wiceprzewodniczący Komisji – pan Stanisław Bartnik poinformował, że 
komisja przyjęła projekt uchwały w wersji w zaproponowanej przez Zarząd 
natomiast analizowała dotacje i wie, że potrzeby są znacznie większe niż 
przyznano dotacje. Uzyskano informację, że mogą być zwroty bo kwoty są 
stosunkowo małe na poszczególne parafie i mogą się one nie podjąć zadania  i 
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wtedy w takiej sytuacji wskazuje się konkretne podmioty do udzielenia dotacji . 
Natomiast jemu trudno powiedzieć gdzie ma się znaleźć zapis. Widnieje on w 
protokole obrad komisji. 

Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że rozumie iż jest to informacja intencyjna i 
wolą komisji nie jest poddawanie wniosku pod głosowanie a wyciąg z protokołu 
komisji zostanie przekazany Marszałkowi. 

Radny Stanisław Bartnik potwierdził stwierdzenie Przewodniczącej Sejmiku 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku kontynuowała głosowanie nad zgłoszonymi 
wnioskami.  

Za wnioskiem zgłoszonym przez Komisję Budżetu, Mienia i Finansów o 
przeniesienie kwoty 5 tysięcy złotych z poz. 7 do poz. 66 głosowało 24 radnych, 
głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek został przyjęty. 

Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Sławomira Miklicza dotyczącym 
wprowadzenia do załącznika do projektu uchwały dofinansowania w kwocie 
20 000 zł dla Gminy Wojaszówka na zadanie „Wymiana stolarki okiennej w 
zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Bratkówce” – ( źródło finansowania 
zmniejszenie dotacji z poz. 58 załącznika) głosowało   9  radnych , 17 radnych 
było przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. 

Wniosek nie został przyjęty. 

Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Sławomira Miklicza dotyczącym 
wprowadzenia do załącznika do projektu uchwały dofinansowania w kwocie 
10 000 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Besku na „prace remontowo – konserwatorskie przy fundamentach kamiennych, 
konstrukcji drewnianej posadowienia, wykonania drenażu wokół kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku – ( źródło finansowania zmniejszenie 
dotacji z poz. 58 załącznika) głosowało 9 radnych, przeciw było  16 radnych, 1 
radny wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został przyjęty. 

Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Sławomira Miklicza dotyczącym 
wprowadzenia do załącznika do projektu uchwały dofinansowania w kwocie 
20 000 zł. Dla Parafii Rzymsko – Katolickiej  pw. Rozesłania Apostołów w 
Mrzygłodzie na „Konserwację nastawy ołtarza bocznego z obrazem Serca Pana 
Jezusa oraz chrzcielnicy w kościele pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie -  ( 
źródło finansowania zmniejszenie dotacji z poz. 58 załącznika) głosowało 9 
radnych, przeciw było  15 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został przyjęty. 
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Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Władysława Stępnia dotyczącym 
przyznania dotacji dla Parafii Św. Gertrudy i Św. Archanioła w Osiedlu Wielowieś 
w wysokości 90 tysięcy złotych ( poprzez zmniejszenie w poz. 87) proponując 
aby zabrać w zamian połowę kwoty z poz. 87 głosowało 11 radnych, przeciw 
było  13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został przyjęty. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie projekt uchwały 
wraz z przegłosowaną poprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr XXXV/671/13 stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Zespołu 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/672/13 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami za) i stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu. 

 

 

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

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/673/13 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami za) i stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/632/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/674/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących wyłączenia z eksploatacji linii 
kolejowej nr l-107 Zagórz –Łupków. 

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że projekt uchwały jest  
inicjatywą Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Komisja Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z 
poprawką dotyczącą ujęcia w uchwale linii kolejowej L -108. 

Stanowisko komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 67 do niniejszego 
protokołu.  

 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że potwierdzenie stanowiska uchwałą  
Sejmiku może być pomocne i obecny Zarząd kontynuuje działania, które podjął  
Zarząd wcześniejszy. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie  projekt uchwały 
wraz z poprawką. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXV/675/13 została podjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/507/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Rozwoju Regionalnego.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radnych 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXV/676/13 stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej 
„Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP na lata 2007 – 2013”. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja dotycząca udostępnienia nieruchomości Województwa 
Podkarpackiego obcym podmiotom w okresie 1.01.2012 – 31.12.2012. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu. 

Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WP nt. realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2103  
w roku 2012 – zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 72 do niniejszego protokołu. 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej w Województwie Podkarpackim – 2012 
rok. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 73 do niniejszego protokołu. 

 

Sprawozdanie z działalności  Sejmiku Województwa Podkarpackiego od 
dnia wyboru do dnia 24 czerwca 2013 r.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że złożyła niniejszą informację w 
punkcie dotyczącym odwołania Przewodniczącej Sejmiku  Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie  
od 14 maja 2013 r. do 27 maja 2013 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 74 do niniejszego protokołu. 
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Radny Zygmunt Cholewiński pytał jakie są efekty rozmów Marszałka Kuźniara i 
Posła do Parlamentu Europejskiego – pana Tomasza Poręby w sprawie 
odblokowania certyfikacji wydatków dla naszego województwa. 

 

Marszałek Województwa – pan Władysław Ortyl  poinformował, że sytuacja w 
tej chwili wydaje się normalizować. Poinformował również, że został 
przedstawiony nowy Zarząd w Brukseli i intencje. Przedstawiciele Komisji 
Europejskiej  stwierdzili, że będzie musiało nastąpić pewne doregulowanie 
systemu, którym się posługujemy.  W najbliższym czasie, myśli iż w przeciągu 
dwóch tygodni otrzymamy w tej sprawie ostatecznie sformułowane pismo 
odnoszące się do tych kwestii. Samorząd nie ma nic do powiedzenia a trzeba 
będzie tylko system wydatkowy wprowadzić. Na pewno będą zaostrzenia w 
niektórych segmentach wdrażania programu. Na pewno będzie musiał być 
oceniony przez Komisję Europejską. Pan Marszałek poinformował również, że na 
ostatnim Komitecie Monitorującym zapytał przedstawiciela Komisji Europejskiej 
jak długo przewiduje, że ta sytuacja może potrwać i stwierdził on, że może być 
jeszcze kilka miesięcy. Przedstawił dosyć złożony proces zatwierdzenia decyzji w 
tej sprawie. Obecnie sprawy wydają się być w zasięgu naszych możliwości, nie 
mniej jednak do momentu otrzymania pisma ostatecznie będzie można się do 
tego odnieść i przedstawić radnym  na najbliższej sesji w dniu 8 lipca br.  

 

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę, że ma tej sprawie małą dygresję 
bowiem mówił  aby było ciszej nad tą sprawą i aby nie ciąć gałęzi na, której się 
siedzi.  Efekt jest taki, że przejmując władzę pan Marszałek i nowy Zarząd robią 
to samo to co poprzedni  i tak jak było to ogłoszone przez niego  wtedy sprawdza 
się mu to w 100 %. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie  
od 28 maja 2013 r. do 10 czerwca 2013 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 75 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXIV sesji w dniu 27 
maja 2013 r.  

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 76 do niniejszego protokołu. 
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Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Lidia Błądek poinformowała, że ma zapytanie bowiem udała się do 
Kancelarii Sejmiku sprawdzić kiedy wpłynęły rezygnacje i czy są zarejestrowane. 
Okazuje sie, że nie są one zarejestrowane, jest jedynie jedna rezygnacja pana 
Romaniuka z Komisji Głównej, która wpłynęła 18 czerwca pozostałe nie. 
Przewodnicząca Sejmiku mówiła, że w trakcie sesji a ona nie widziała aby w jej 
trakcie ktoś podchodził do Przewodniczącej i składał rezygnacje  
Przewodnicząca Sejmiku ogłosiła, że są rezygnacje już po otwarciu sesji, 
przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i przyjęciu porządku obrad. Radna 
zwróciła się do Przewodniczącej Sejmiku stwierdzając, że ma ona wielkie 
kompetencje do ustalania porządku obrad ale tylko do czasu przyjęcia porządku 
obrad przez Sejmik. Tutaj rola się kończy a ona po tym momencie ogłasza, że są 
rezygnacje i zmienia cały porządek jednostronnie a tego jej nie było wolno zrobić. 
Radna stwierdziła, że jest tym zaniepokojona. Poinformowała, że ma 
przygotować projekty uchwał w sprawie przyjęcia rezygnacji w związku z czym 
prosi o udostepnienie rezygnacji dzisiaj ponieważ ma również wiele innych spraw 
do załatwienia. Prosiła również o wyjaśnienie kiedy rezygnacje wpłynęły.  

 

Radny Sławomir Miklicz złożył interpelację w sprawie zasad nadzoru w 
wojewódzkich jednostkach kultury. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 77 do niniejszego protokołu. 

Radny Janusz Magoń złożył interpelację dotyczącą nowego rozporządzenia 
Komisji Europejskiej w sprawie połączeń blokowych.  

Interpelacja stanowi załącznik nr 78 do niniejszego protokołu. 

Radny Jan Tarapata poinformował, że ma zapytanie do Marszałka 
Województwa związane z wydarzeniami pogodowymi na naszym terenie tj. 
wystąpieniem burz,  gradobicia, podtopień i zalania wielu miejscowości.  Zwrócił 
się z pytaniem czy Zarząd Województwa przewiduje jakąś pomoc dla 
poszczególnych miejscowości i rolników, którzy ucierpieli w czasie kataklizmu. 
Jest to bardzo ważna rzecz w związku z tym, iż w niektórych miejscowościach 
szkody są bardzo duże. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące rolników i strat jakie 
ponieśli przy podtopieniach, gradobiciach i wichurach to są one potężne bo 
niektórzy potracili wszystko co zasiali w tym roku. Zwrócił się z prośbą aby 
Zarząd Województwa zainteresował się tą sprawą i podjął stosowne działania i 
decyzje.  

Radny Wojciech Buczak zwrócił się z prośbą o dostarczenie kopii rezygnacji z 
pełnionych funkcji przez Przewodniczącą Sejmiku  i Wiceprzewodniczących  w 
trybie pilnym i myśli iż może to mieć miejsce dzisiaj gdyż zamierzają złożyć w tej 
sprawie odpowiednie wnioski i obawia się aby na kolejnej sesji nie odbywali 
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długiej dyskusji i spierali się o procedury i rozstrzygali poważnych kwestii „na 
kolanie” . Poinformował, że jeśli ich nie otrzymają rezygnacji  to będą 
procedować w innym trybie na kolejnej sesji ale rozumie, że złożone 
oświadczenie, które   jest nagrane i jest w protokole  jest oświadczeniem 
wiążącym, chyba, że radni je wycofają to będzie inna sytuacja i mówi o tym 
dlatego, że to się nagrywa i gdyż nieprzewidywalne są kolejne zachowania po 
doświadczeniach, szczególnie Wiceprzewodniczących na tej sesji i dlatego też 
złoży na piśmie prośbę o przekazanie kopii oświadczeń.  

Prośba radnego stanowi załącznik nr 79 do niniejszego protokołu.  

Radna Lidia Błądek zwróciła się z prośbą aby Przewodnicząca pokazała na 
sesji rezygnacje bo ona pytała dyrektora Jeża, który poinformował ją iż ich w 
ogóle nie widział. Radni mają prawo zapoznać się z ich treścią i zobaczyć czy są 
pod jakimiś warunkami. Pisząc wniosek mają do tego prawo bo Przewodnicząca 
Sejmiku  nie przygotowała dzisiaj stosownych uchwał o przyjęciu rezygnacji i nie 
przyjęła jej poprawek i nie rozumie dlaczego tak się stało, nie rozumie również 
procedowania na dzisiejszej sesji bo według niej narusza to ustawy.  

Radny  Zygmunt Cholewiński  zwrócił się z pytaniem do Zarządu Województwa 
jaki jest stan prac nad projektem tras rowerowych. Stwierdził, że z jego wiedzy 
wynika iż powinien już być program funkcjonalno – użytkowy i powinno być to już 
oddane do przetargu. Radny pytał jaki jest stan zaawansowania i kiedy należy 
spodziewać się realizacji tego projektu.  

 

Radny Jerzy Borcz zwrócił się z prośbą czy w związku z tym, że Przewodnicząca 
Sejmiku kończy służbę na ważnej funkcji mógłby otrzymać materiał,  w którym 
byłaby frekwencja radnych na wszystkich posiedzeniach. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że na wszystkie interpelacje i zapytania 
zostaną udzielone odpowiedzi zgodnie z Regulaminem Sejmiku.  

Radna Lidia Błądek zwróciła się z pytaniem czy są te rezygnacje. Prosiła o ich 
pokazanie. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że są. 

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radna Lidia Błądek złożyła wniosek aby Przewodnicząca Sejmiku pokazała 
rezygnacje, ona podejdzie do stołu prezydialnego i je odczyta.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że każdy z tych dokumentów zostanie 
powielony i przekazany radnym. Poinformowała, że składa publicznie 
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oświadczenie, że posiada rezygnacje. Zwróciła się do radnych z sali aby 
potwierdzili, że złożyli oświadczenie. 

Radni z sali  obrad potwierdzili, że złożyli rezygnacje. 

Z sali dobiegły głosy o to aby pokazać niniejsze oświadczenia.  

Przewodnicząca poinformowała, że ma je w teczce. 

Radna Lidia Błądek zwróciła się z pytaniem czy może podejść do stołu 
Przewodniczącej  i je zobaczyć. 

Radna podeszła do Przewodniczącej Sejmiku, i odczytała rezygnację radnego 
Dariusza Sobieraja z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Prosiła o 
pokazanie kolejnych i stwierdziła, że sądząc po wielkości pliku dokumentów nie 
ma tam rezygnacji Przewodniczących komisji.  

W związku z powyższym Przewodnicząca Sejmiku odczytała rezygnację z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – pana Mariusza Kawy. Poinformowała, 
że w tej chwili prowadzi obrady sesji, radni oświadczyli, że złożyli na jej ręce 
rezygnacje, jest wniosek radnych więc dokumenty zostaną skopiowane i 
przesłane w stosownym terminie. 

Radny Jerzy Borcz poinformował, że ma wniosek aby pokazać wszystkie 
rezygnacje. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że są wszystkie rezygnacje. 

Przewodnicząca  Sejmiku poinformowała, że są wszystkie rezygnacje i zaprosi 
radną Lidię Błądek po sesji. Stwierdziła, że bardzo nie lubi kiedy zarzuca się jej 
nieuczciwość. 

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że nikt nie zarzuca Przewodniczącej 
nieuczciwości i taki zarzut nie został przez nikogo sformułowany. Chodzi o to aby 
nie utrudniać znów procedur przy podejmowaniu bardzo ważnych decyzji 
wpływających na funkcjonowanie województwa. Stwierdził, że nie ma żadnych 
przeszkód aby wykonać kopie oświadczeń w czasie sesji lub tuż po niej i 
przekazać jemu lub radnej Lidii Błądek, która o to wnosi. Nie ma potrzeby aby 
toczyć spory na ten temat. 

Radny Sławomir Miklicz zwrócił uwagę, że trzeba je zarejestrować.  

Przewodnicząca  Sejmiku poinformowała, że dokumenty wpłynęły w trakcie 
sesji trzeba je zarejestrować, zdekretować. Kiedy zostanie to uczynione wtedy 
dostarczy się je radnym.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że radna Lidia Błądek widziała część 
oświadczeń i on ma zaufanie, wierzy, że one są ale aby przywołać w sposób 
formalny pewne dokumenty potrzebują mieć ich kopie. Oświadczenie padło, 
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radna Lidia Błądek część widziała ale po doświadczeniach z początku obrad 
dzisiejszej sesji mają prawo i domagają się przekazania kopii tych dokumentów.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała odczytując kolejno i odkładając 
dokumenty , że są następujące rezygnacje: 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku – pana Dariusza Sobieraja, 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku – pana Edwarda Brzostowskiego, 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku –pana Janusza Koniecznego , 

radnego Jerzego Borcza z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i 
Finansów, 

radnego Dariusza Sobieraja z funkcji Przewodniczącego Komisji Współpracy z 
Zagranicą, Turystyki i Promocji, 

radnego Macieja Lewickiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, 

radnego Zdzisława Nowakowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Regionalnego,  

radnego Władysława Stępnia z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 

radnego Jana Tarapaty z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury, 

radnego Bronisława Tofila z funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Zatrudnienia,  

radnego Mariusza Kawy  z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że wszyscy widzieli ten cyrk chwilami, 
chwilami groteskę i można używać by wielu różnych słów do określenia o 
przebiegu dzisiejszej sesji. Poinformował, że w związku z tym, że dzisiaj na sesji 
królowała przerwa prosi o określenie przez Przewodnicząca ile czasu potrzebuje 
na zdekretowanie rezygnacji aby można było je z kserować dla radnych. Wniósł 
o ogłoszenie przerwy odpowiedniej długości i dokonanie niezbędnych czynności 
aby radni mogli  otrzymać dokumenty. 

Radni z sali składali propozycje aby uczynić to po sesji. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że radni złożyli zapytanie i jest 
określony termin odpowiedzi lecz ona nie będzie korzystała z maksymalnego 
terminu na jej udzielenie  jaki wynika z zapisów Regulaminu. W najszybszym 
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możliwie terminie radni otrzymają dokumenty. Zostaną one zeskanowane i 
wysłane na skrzynkę mailową Przewodniczącego Klubu. Oprócz tego kopie 
zostaną przesłane na adres.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że wolałby jednak inaczej tj. aby nie 
obciążać listonosza i w ramach przerwy lub też nie bo mają jeszcze parę rzeczy 
do omówienia, pan Marszałek również chciałby jeszcze zabrać głos i w tym 
czasie Kancelaria Sejmiku może to zarejestrować i wykonać ksero i nie ma 
potrzeby uruchamiać całej procedury. Wystarczy tylko odrobina dobrej woli. 
Poinformował, że taki jest jego wniosek.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że prowadzi sesję Sejmiku od godziny 
11.00 i jest naprawdę zmęczona i potrzebuje chwili odpoczynku aby 
uporządkować materiały po sesji. W dniu jutrzejszym będzie w Kancelarii 
Sejmiku i wykona stosowne czynności.  

Zwróciła się z pytaniem do radnego Tadeusza Majchrowicza czy podtrzymuje 
złożony wniosek o przerwę.  

Radny Tadeusz Majchrowicz potwierdził, że podtrzymuje złożony wniosek. 
Stwierdził, że gdyby radni nie „kombinowali” jak przysłowiowy „koń pod górę” to 
dawno byłoby już po sesji a na kolejnej procedowano by tylko sprawy istotne dla 
województwa i nie wracano by do kwestii personalnych. Zwracając się do 
Przewodniczącej Sejmiku odnośnie prowadzenia obrad poinformował, że od 2,5 
roku prowadzi posiedzenia Komisji Krajowej, która liczy 100 członków i też jest 
często zmęczony a mimo wszystko wnioski należy rozpatrywać. Ponadto 
poinformował, że on jest posądzany o manipulowanie ale dzisiaj to jest 
majstersztyk.  

Przewodnicząca Sejmiku poprosiła aby w związku ze zgłoszonym wnioskiem o 
ogłoszenie przerwy przygotować urządzenie do głosowania. 

Prosiła o doprecyzowanie jak długo ma trwać przerwa.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że do jutra. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że może ogłosić przerwę do jutra. 
Podkreśliła, że dzisiaj o tej godzinie nie będzie już „robić” poczty. 

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że ponieważ są Wiceprzewodniczący, 
którzy wypoczęli w gabinecie Przewodniczącej i mogą jej pomóc, myśli iż  ½ 
godziny to wystarczający czas aby to uczynić. 

Radny Jerzy Borcz poinformował, że wie iż jest taka możliwość że przerwa 
może być do jutra ale on nie będzie mógł wziąć wtedy w niej udziału ponieważ 
nie ma już urlopu wypoczynkowego. 

Z sali obrad padło pytanie czy radni jutro otrzymają dokumenty. 
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Przewodnicząca Sejmiku potwierdziła, że radni otrzymają je jutro. Sesja jest 
nagrywana i pada wiele gorzkich słów pod jej adresem. W związku z tym, że 
wniosek o ogłoszenie ½ godzinnej przerwy został podtrzymany Przewodnicząca 
poddała go pod głosowanie.  

Za wnioskiem głosowało 17 radnych, 6 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał 
się od głosu.  

Przewodnicząca Sejmiku o godzinie 19.00 ogłosiła  ½ godziny przerwy. 

Po przewie o godzinie 19.30 Przewodnicząca Sejmiku wznowiła  obrady i w 
związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła XXXV sesję Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego.  

Radna Lidia Błądek pytała czy radni otrzymają materiały. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że radni otrzymają je we właściwym 
terminie.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl podziękował wszystkim radnym – jak stwierdził 
- za dziwną ale jednak skuteczną pracowitą sesję. Stwierdził, że myśli iż będzie 
ona z pozytywnymi wnioskami na kolejne obrady, o co bardzo prosi.  
Przypomniał o ważnej sesji planowanej na 8 lipca br., która będzie dotyczyła 
pierwszego czytania strategii Województwa Podkarpackiego. Podziękował 
również pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, w tym pracownikom Kancelarii 
Sejmiku. Złożył również życzenia imieninowe wszystkim Janom. Zwrócił się z 
prośbą aby kwiaty zakupione na dzisiejszą sesję Sejmiku zarówno przez Zarząd 
Województwa i Kancelarię Sejmiku zanieść do Bazyliki OO. Bernardynów i 
złożyć je  z wiadomą intencją i tym akcentem chciałby zakończyć dzisiejszą 
sesję.  

 

            
                            
        Przewodnicząca Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

    Teresa Kubas - Hul 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           
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