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Protokół Nr III/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 grudnia 2014 r.  

 

III sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbyła się w dniu 29 
grudnia 2014 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.15. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Bogdan Romaniuk 
otworzył obrady sesji. 
 
Następnie poprosił radnych o powstanie i odmówienie  Modlitwy za Ojczyznę Ks. 
Piotra Skargi.   
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

Przewodniczący Sejmiku powitał licznie zgromadzonych gości: m.in.  Metropolitę 
Przemyskiego Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, Biskupa Ordynariusza Diecezji  
Rzeszowskiej – Ks. Biskupa Jana Wątrobę, Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka, Posła 
do Parlamentu Europejskiego – Marka Jurka, Wicemarszałka Sejmu – Marka 
Kuchcińskiego, Senatora Kazimierza Jaworskiego, Posła na Sejm RP – Bogdana 
Rzońcę, Wojewodę Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Prezydenta 
Miasta Przemyśla oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji i pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował , że na jego ręce w dniu 22 grudnia 2014 r. 
wpłynął wniosek Zarządu o wprowadzenie do porządku obrad na podstawie art. 21 
ust. 9 ustawy o samorządzie województwa: 
 

 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady 
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 

 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady 
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Przemyślu, 
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 projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr II/10/14 z dnia 15 grudnia 2014 
roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

 projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 
roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

 projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 
2010 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

 autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2014 r., 

 autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025, 

 „Raportu o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2013 roku”. 
 
 

Zaproponował aby wnioskowane projekty uchwał realizować po punkcie 4) 
porządku obrad sesji a raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim 
w 2013 roku” jako punkt 33) porządku obrad sesji zaś autopoprawki do projektów 
uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. i  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2025 w niniejszych merytorycznych punktach 
porządku obrad sesji.  

 

W związku z faktem, że propozycje zmian porządku obrad wpłynęły ze strony 
Zarządu w terminie 7 dni przed sesją nie wymagały głosowania  i porządek obrad 
III sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Złożenie ślubowania radnego. 
3. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 

Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi Metropolicie 
Przemyskiemu. 

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

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/14 z dnia 15 grudnia 2014 
roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku 
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady 
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady 
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Przemyślu. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chmielnik. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cmolas 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cmolas. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lubenia 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lubenia. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żołynia 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żołynia. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Sulistrowa. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sokołów 

Małopolski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów Małopolski. 
16. Pojęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisko 

Dolne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisko Dolne. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 

Adamówka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Adamówka. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ustrzyki 

Dolne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ustrzyki Dolne. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pułanki 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pułanki. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 

Nienadowa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nienadowa. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krosno 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krosno. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jeżowe 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jeżowe. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grębów 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grębów. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do 
uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę warunków umowy 
najmu. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Medyczno-Społecznemu 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu na przedłużenie 
umowy najmu. 
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28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi 
Specjalistycznemu w Rzeszowie. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2014 r.+ AUTOPOPRAWKI. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 + AUTOPOPRAWKI. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie prawa użytkowania nieruchomości. 

32. Informacja dotycząca „Sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 
Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie 
Podkarpackim na lata 2010-2013”. 

33. „Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2013 roku”. 
34. Interpelacje i zapytania radnych. 
35.  Wnioski i oświadczenia radnych. 
36. Zamknięcie sesji. 

 

Złożenie ślubowania radnego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ze względu na fakt iż radny Maciej 
Lewicki ze względów zdrowotnych nie był obecny na I sesji Sejmiku i nie mógł 
złożyć ślubowania, to uczyni to teraz. Radny po odczytaniu roty ślubowania 
radnego złożył uroczyste ślubowanie.  

 

Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi 
Michalikowi Metropolicie Przemyskiemu. 

Przewodniczący Sejmiku tytułem wstępu do niniejszego punktu porządku obrad 
odczytał treść uchwały,  zgodnie z którą przyznano Jego Ekscelencji Księdzu 
Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi odznakę honorową „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego” 

Następnie oddał głos Marszałkowi Województwa Podkarpackiego – 
Władysławowi Ortylowi, który wygłosił uroczystą laudację na cześć Księdza 
Arcybiskupa.  

Marszałek podkreślił, że odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” to najwyższe odznaczenie nadawane przez Sejmik 
Województwa najwybitniejszym osobistościom w dowód uznania dla zasług i 
wdzięczności za ich pracę dla dobra regionu. Zaznaczył, że Kapituła odznaki 
honorowej „Zasłużony dla województwa podkarpackiego” nominując a Sejmik 
Województwa Podkarpackiego jednomyślnie decydując o odznaczeniu właśnie 
Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika wskazują na wartości, które samorząd 
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województwa chce pielęgnować i rozwijać. Marszałek przypomniał radnym 
sylwetkę i zasług Dostojnego Nominata. Ksiądz Józef Michalik urodził się 20 
kwietnia 1941 roku w Zambrowie na historycznym Mazowszu, ziemi tradycyjnie 
patriotycznej i bardzo religijnej. Dzieciństwo i wczesna młodość Księdza 
Arcybiskupa upływały w dramatycznych czasach okupacji niemiecko-sowieckiej i 
kształtującego się po wojnie komunizmu.  Ale to dom i najbliżsi formowali 
osobowość przyszłego księdza, który po latach wspomni: Myślę, że przejąłem od 
najbliższych cały sposób wartościowania, na przykład przywiązanie do tradycji, 
poczucie odpowiedzialności za to, co polskie, troskę o wierność zasadom. W 
1958 roku Józef Michalik zdał w Zambrowie maturę i wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łomży. Czas seminaryjnych studiów to dla 
przyszłego kapłana ważna szkoła życia, czas formacji, pogłębienia wiary i pracy 
nad sobą.  Święcenia kapłańskie ksiądz Józef Michalik otrzymał 23 maja 1964 
roku i rozpoczął posługę duszpasterską w parafii w Jelonkach koło Ostrowi 
Mazowieckiej. W roku następnym rozpoczął studia teologii dogmatycznej 
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które kontynuował na Papieskim 
Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum" w Rzymie.  W  1973 roku, po obronie 
pracy doktorskiej poświęconej Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu jako 
teologowi, ksiądz dr Józef Michalik wrócił do kraju i objął stanowisko 
wicekanclerza Kurii Biskupiej w Łomży, rozpoczął także pracę 
wykładowcy  teologii dogmatycznej i homiletyki w Wyższym Seminarium 
Duchownym w tym mieście.  W 1978 roku ponownie wyjechał do Rzymu, gdzie 
objął stanowisko rektora w Papieskim Kolegium Polskim. Pracując jednocześnie 
w Papieskiej Radzie ds. Świeckich, został pierwszym szefem Biura ds. Młodzieży 
i miał duży udział w przygotowaniu I Światowych Dni Młodzieży w Rzymie. 16 
października 1986 r. ks. Józef Michalik, w 8 rocznicę wyboru Jana Pawła II na 
Stolicę Piotrową, otrzymał z rąk „polskiego” Papieża sakrę biskupią przyjmując 
za dewizę sentencję „Numine Tuo Domine" - „Mocą Twoją Panie". Po powrocie 
do kraju i objęciu diecezji gorzowskiej został Przewodniczącym Komisji 
Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego, od 1989 roku konsultorem 
Papieskiej Rady ds.  Świeckich, przewodniczącym Komisji ds. Świeckich Rady 
Biskupów Europy, a także członkiem watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów. Po 
reorganizacji diecezji gorzowskiej 25 marca 1992 roku został pierwszym 
biskupem zielonogórsko-gorzowskim. Po odejściu na emeryturę księdza 
Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, 17 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan 
Paweł II mianował Go Arcybiskupem  Metropolitą Przemyskim.  W czasie 50 lat 
kapłaństwa Arcybiskup Józef Michalik pełnił i pełni szereg odpowiedzialnych 
funkcji i urzędów w strukturach Kościoła zarówno w Polsce, jak i poza jej 
granicami. W 1999 roku został wybrany Wiceprzewodniczącym a 19 marca 2004 
roku Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. W marcu 2009 roku 
ponownie został wybrany na stanowisko Przewodniczącego KEP. Po 10 latach 
przewodniczenia polskiemu Episkopatowi Biskupi w wyjątkowych słowach 
podziękowali Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi: "Z cierpliwością i miłością 
umacniał jedność pasterzy oraz wiernych. Dobrze się wpisał w najnowsze dzieje 
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Kościoła w Polsce".  Księdzu Arcybiskupowi zawsze były i są bliskie sprawy i 
codzienne troski całego narodu i mieszkańców Podkarpacia. Wielokrotnie 
zajmował odważne stanowisko w istotnych kwestiach społecznych i religijnych, 
broniąc prawa naturalnego oraz godności osoby ludzkiej, jako źródła prawa 
stanowionego zarówno w wymiarze prawodawstwa europejskiego, jak 
i krajowego. Szczególnie  ważna była i jest dla księdza Arcybiskupa sytuacja 
podkarpackiej wsi,  warunki życia rolników i sytuację ludzi młodych. 
Niejednokrotnie podkreślał,  że rolnictwo i polska wieś do harmonijnego rozwoju 
potrzebują nowej strategii. Zwracał uwagę na rosnącą emigrację ludzi młodych 
prowadzącą między innymi do wyludniania się kraju. Wielokrotnie wskazywał też 
na programowe odrzucanie patriotyzmu, polskiej i chrześcijańskiej tradycji. Nie 
można zapominać o zaangażowaniu księdza Arcybiskupa Michalika na rzecz 
osób potrzebujących między innymi przez wspieranie organizacji i towarzystw 
dobroczynnych: Caritasu,  Towarzystwa św. Brata Alberta,  Fundacji 
WZRASTANIE, placówek opiekuńczo wychowawczych. 

Warto podkreślić zasługi księdza Arcybiskupa Józefa Michalika na drodze do 
pogłębiania dialogu i poszerzania współpracy z innymi kościołami i wyznaniami. 
W 2005 roku podpisał wspólne oświadczenie biskupów polskich i niemieckich, 
wydane z okazji 40. rocznicy Listu Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich. 
W tym samym roku,  w trakcie mszy świętej, kończącej III Kongres 
Eucharystyczny, wraz ze zwierzchnikiem Ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej, 
odmówił modlitwę pojednania, po której wydano list pasterski z apelem do 
wiernych o wzajemne przebaczenie i pojednanie. W 2012 roku na Zamku 
Królewskim w Warszawie wraz z Cyrylem I, patriarchą moskiewskim, podpisał 
przesłanie Kościołów prawosławnego i katolickiego wzywające do pojednania 
między narodami polskim i rosyjskim. W 2013 roku wraz ze zwierzchnikiem 
Ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej, przewodniczącym Konferencji Episkopatu 
Rzymskokatolickiego Ukrainy, oraz arcybiskupem metropolitą przemysko-
warszawskim Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego, podpisał deklarację z apelem o 
pojednanie między narodami polskim i ukraińskim. W uznaniu zasług samorządy 
między innymi Krosna, Łańcuta, Przemyśla, Jarosławia przyznały księdzu 
Arcybiskupowi tytuły honorowego obywatela miasta  a Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadał doktorat honorowy.  Ksiądz 
Arcybiskup został również odznaczony: Medalem Polonia Mater Nostra Est,  
Nagrodą im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego,  Nagrodę Pojednania im. bł. Ks. 
Emiliana Kowcza i wieloma innymi. Marszałek zaznaczył, że odznaczając 
Księdza Arcybiskupa odznaką Zasłużony dla województwa podkarpackiego 
wyrażamy  szacunek i wdzięczność za całokształt pracy duszpasterskiej dla 
dobra Kościoła, Polski i lokalnej społeczności. Odznaka ta będzie wyrazem 
podziękowania mieszkańców Województwa Podkarpackiego za zasługi Księdza 
Arcybiskupa na rzecz naszej wspólnej małej Ojczyzny. W tym szczególnym roku 
zakończenia posługi przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przez 
dwie kadencje jak i w jubileuszowym, 50 roku kapłaństwa Samorząd 
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Województwa Podkarpackiego w ten sposób chce podziękować za otaczanie 
modlitwą i troską podkarpackiej ziemi, co miało wielokrotnie odzwierciedlenie w 
wystąpieniach i homiliach Ekscelencji. Marszałek podkreślił, że dla niego jako 
Marszałka Województwa Podkarpackiego wielki zaszczyt,  że wraz z 
Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego może wręczyć Jego 
Ekscelencji ten honorowy tytuł, a z nim symboliczną odznakę. Są one  wyrazem 
wdzięczności za ogromny trud i pracę, włożone przez lata w budowanie  
duchowego oblicza naszego regionu.  

Po wygłoszeniu laudacji Przewodniczący Sejmiku wspólnie z Marszałkiem 
Województwa uroczyście wręczyli odznakę Jego Ekscelencji.  

 

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik podziękował za wyróżnienie i przyznanie mu 
odznaki. Podkreślił, że od razu  bardzo dobrze poczuł się na sali obrad, gdzie jest 
obecny pierwszy raz i w Modlitwie ks. Piotra Skargi widzi wielką troskę o to co 
najważniejsze dla Ojczyzny, która wychowywana wielkimi ideałami jako pierwsza 
w Europie potrafiła zdobyć się na uchwalenie deklaracji o wolności religijnej, co 
uratowało Polskę od wojen religijnych i patrzenia na drugiego człowieka innymi 
kryteriami niż człowieczeństwo. Ksiądz Arcybiskup stwierdził, że mógłby mieć 
wiele wątpliwości do wszystkich życzliwych słów Marszałka bo mogło być lepiej i 
piękniej. Podkreślił znaczenie odwagi w samodzielnym i krytycznym myśleniu,  
pełnym zatroskania o Ojczyznę. Złożył życzenia radnym aby potrafili w pracy 
Sejmiku, Województwa oraz w rodzinach być odważni mądrością i zaufaniem do 
Boga bo wielkość człowieka polega na pokorze, która wyraża się w otwartości na 
pomoc Boga i drugiego człowieka. Należy również być odważnym wiarą i 
zaufaniem do drugiego człowieka bo ludzie są często lepsi niż myślimy tylko 
klucz do serca drugiego człowieka leży w naszych rękach i nie zawsze potrafimy 
się nim posługiwać. Jednak jeśli jest zaufanie, życzliwość i miłość to klucz ten 
działa.  

Przewodniczący Sejmiku – Bogdan Romaniuk zwróci się do jego Ekscelencji, 
że wyraża wielką wdzięczność za niezłomną postawę wobec ochrony życia 
poczętego, co jest wzorem oraz za błogosławieństwo w sprawie budowy 
ważnego dzieła w województwie tj. Muzeum im. Rodziny Ulmów.  

 

Wicemarszałek Sejmu – Marek Kuchciński w imieniu Sejmu RP złożył Jego 
Ekscelencji gratulacje z powodu otrzymania wyróżnienia, jak zaznaczył dla 
jednego z największych ludzi Podkarpacia i Polski czasów współczesnych. 
Podkreślił, że Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik swoją działalnością zwracał 
niejednokrotnie ludziom zajmującym się sprawami publicznymi na to co powinno 
być ich fundamentem działania tj. na hierarchie wartości, która kształtuje nie tylko 
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istnienie życia jednego człowieka, rodziny, narodu i państwa lecz także na 
właściwa współpracę państw, narodów i społeczności poza Polską. Kategoria 
Europy Środkowowschodniej przejawiająca się inicjatywą i różnymi działaniami 
na styku kultur i cywilizacji, przenikania się wiar i wyznań jawi się ona 
szczególnie wyraziście i nakazuje zwracać uwagę na poszukiwanie pojednania i 
porozumienia i kroczenie według hierarchii wartości chrześcijańskich w pracy. 
Ksiądz Arcybiskup niejednokrotnie zwracał uwagę, że człowiek jest wartością i 
centrum w działalności publicznej, więc nie tylko państwo i należy  brać pod 
uwagę te nauki w naszej pracy. Za troskliwe i stanowcze przypominanie przez 
Arcybiskupa na każdym miejscu i w każdym czasie tej perspektywy oraz w czyim 
interesie i w jakim kierunku działają należą się podziękowania.  Wicemarszałek 
Sejmu stwierdził, że wręczenie odznaki w przeddzień roku 2015, który będzie 
rokiem samorządu terytorialnego  nie jest na pewno przypadkowe. W czerwcu 
będzie 25. Rocznica pierwszych wolnych demokratycznych wyborów po I wojnie 
światowej, które odbyły się w czerwcu 1990 roku. Warto o tym pamiętać.  

Marek Jurek – Poseł do PE podziękował za zaproszenie na sesję Sejmiku, 
dzięki czemu może być świadkiem dzisiejszego niezwykłego wydarzenia. 
Stwierdził, że małopolska miała wielkie szczęcie, że u progu II Rzeczypospolitej 
dała Ojczyźnie wielkich ludzi kościoła, którzy byli jednocześnie budowniczymi 
Polskiej niepodległości tj. Arcybiskupów  Adama Sapiehę czy Jerzego 
Teodorowicza, których horyzont odpowiedzialności narodowej sięgał daleko poza 
ziemię, na której pracowali bo walczyli oni o polski Śląsk albo chrześcijański 
charakter polskiej konstytucji. Stwierdził, że duch tej ziemi przejawił się również w 
tym, że u progu III niepodległości taką rolę odgrywał dla naszego pokolenia 
Ksiądz Arcybiskup Michalik. Podkreślił, że ma przede wszystkim na myśli  wkład 
Arcybiskupa w  budowę opinii katolickiej u progu naszej niepodległości. To, że 
żyjemy w Polsce, która obroniła atuty dziedzictwa Solidarności i wkładu kościoła 
w walce o niepodległość i budowę polskiego państwa podziemnego to zasługi 
Księdza Arcybiskupa. Poinformował, że pamięta czaszy kiedy bardzo często 
Ksiądz Arcybiskup i ludzie kościoła byli atakowani, że zbyt jednoznacznie u 
progu niepodległości opowiedzieli się za oparciem naszego życia na 
fundamentach prawa naturalnego i kultury chrześcijańskiej. Nawet dzisiaj słyszy 
się głosy czy było warto. W osobie Księdza Arcybiskupa mieli człowieka, który 
nigdy nie miał tych wątpliwości i swoim dziełem wcielał w życie naukę Jana 
Pawła II zawartą w maksymie - drogą Kościoła jest człowiek. Pan Poseł 
zaznaczył, że kiedy dzisiaj czyta się wspólne orędzie biskupów polskich i 
ukraińskich sprzed paru lat to widać jego proroczy charakter tj. znaczenie 
niepodległości naszych państw, znaczenie naszego regionu i państw dla budowy 
chrześcijańskiej Europy. W naszych czasach biskupi polscy i ukraińscy widzieli 
dalej niż często politycy i jest to wkład Księdza Arcybiskupa. Poinformował, że 
mogąc z bliska obserwować pracę Arcybiskupa przez 30 lat może powiedzieć iż  
zawsze obserwował człowieka, którego życie można zawrzeć w prostych 
kategoriach: Orędownik i Obrońca Prawdy, Ojciec Wspólnoty, Polak. Jest wielką 
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wartością, że Podkarpacie mówi o tym Polsce. Kończąc swoje wystąpienie pan 
Poseł złożył gratulacje Księdzu Arcybiskupowi oraz życzenia aby duch Ziemi 
Podkarpackiej kształtował ducha Ojczyzny.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ogłosi godzinę przerwy w obradach, 
w trakcie której można będzie złożyć gratulacje Księdzu Arcybiskupowi oraz 
będzie miało miejsce spotkanie opłatkowe.   

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku o godzinie 10.55 ogłosił 
godzinę przerwy w obradach. 

W trakcie przerwy odbyło się spotkanie opłatkowe, w trakcie którego wystąpił 
Chór i Orkiestra Kameralna „Nikolaus” z Kraczkowej. Spotkanie poprowadził 
Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Biskup Jan Wątroba, który poświęcił opłatki i 
złożył radnym życzenia. Ponadto życzenia złożyli Wojewoda Podkarpacka – 
Małgorzata Chomycz – Śmigielska oraz Przewodniczący Sejmiku Bogdan 
Romaniuk.  

Po przerwie o godzinie 12.30 Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady i 
przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad sesji.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o 
samorządzie województwa  i § 15 ust. 1 Statutu Województwa Podkarpackiego 
Sejmik Województwa Podkarpackiego wybiera ze swego grona 
Wiceprzewodniczących Sejmiku bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.  

Poinformował, że w związku z wymogiem przeprowadzenia głosowania tajnego 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego konieczne będzie powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
Zaproponował aby składała się ona z 5 radnych. I poprosił o zgłaszanie 
kandydatów do jej składu. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Jerzy Cypryś zgłosił do składu komisji 
radnych Stanisława Bartnika, Stanisława Bajdę oraz Jacka Magdonia.  

Przewodnicząca Klubu Radnych PO – Teresa Kubas – Hul zgłosiła 
kandydatury radnej Joanny Frydrych. 

Z ramienia Klubu Radnych PSL  wskazano radnego Stanisława Bartmana. 

Radni wyrazili zgodę na pracę w  Komisji Skrutacyjnej. 
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W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie 
zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej. 

Za ww. składem głosowało 29 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał o kolizji  pomiędzy udziałem w składzie 
Komisji Skrutacyjnej a kandydowaniem na poszczególne funkcje i w związku z 
tym radni, którzy przewidują kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
nie powinni wchodzić w skład komisji.  

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Sejmiku. 

Radny Wiesław Lada w imieniu Klubów Radnych PO i PSL zgłosił kandydaturę 
radnego Dariusza Sobieraja. Zaznaczył, reprezentowany przez niego klub ma 
świadomość, że ostatnio kandydatura radnego była również zgłaszana ale należy 
wziąć pod uwagę fakt zdobycia przez radnego bardzo dużej liczby głosów w 
wyborach samorządowych – funkcja ta mu się bowiem jak najbardziej należy.  

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów lista zgłoszeń została zamknięta. 

Radny Dariusz Sobieraj wyraził zgodę na kandydowanie.  

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Stanisław Bartnik 
przedstawił tryb i zasady wyboru Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego.  

Stanowią one złącznik nr 4 do protokołu. 

 

Sejmik drogą głosowania jednogłośnie (30 głosami za) przyjął niniejsze zasady. 

Przewodniczący Sejmiku ogłosił 10 minut przerwy na przygotowanie kart do 
głosowania.  

Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania i radni 
przystąpili do głosowania. 

Następnie miała miejsce krótka przerwa celem obliczenia głosów przez Komisję 
Skrutacyjną. 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji, 
który stanowi załącznik nr 5 o niniejszego protokołu.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że nie dokonano wyboru 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku. 
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/14 z dnia 15 grudnia 2014 
roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z faktem, że radny Jan 
Tarapata pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. zgłosił swoją kandydaturę do składu 
komisji zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.  
 

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/29/14 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 
roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z faktem, że radny Jan 
Tarapata pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. zgłosił swoją kandydaturę do składu 
komisji zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.  
 

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/30/14 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 8  niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady 
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z upłynięciem terminu 
pracy Rady i koniecznością wyznaczenia  przedstawiciela Sejmiku do jej składu 
prosi o zgłaszanie kandydatów na jej członka. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Jerzy Cypryś zgłosił kandydaturę 
radnej Doroty Chilik. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.  
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Przewodnicząca Klubu Radnych PO – Teresa Kubas – Hul zgłosiła 
kandydatury radnej Joanny Frydrych. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.  

W związku ze zgłoszeniem dwóch kandydatur a koniecznością wyznaczenia 
jednego przedstawiciela przewodniczący Sejmiku poinformował, że będzie 
konieczne przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego na kartach do 
głosowania. 

Ogłosił kilka minut przerwy celem przygotowania kart do głosowania.  

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Sejmiku poinformował, że istnieje 
konieczność uzupełnienia powołanej wcześnie Komisji Skrutacyjnej w celu 
uzupełnienia miejsca po radnej Joannie Frydrych. Zaproponował aby był to 
przedstawiciel Klubu Radnych PO.  

W związku z powyższym radna Joanna Frydrych zgłosiła kandydaturę radnego 
Marka Ordyczyńskiego do Składu Komisji Skrutacyjnej. 

Za zmianą w składzie komisji radni głosowali jednogłośnie (27 głosami za). 

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Stanisław Bartnik 
przedstawił tryb i zasady wyboru przedstawiciela do składu Rady Zespołu 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

Niniejsze zasady stanowią załącznik nr 9. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie zasady głosowania 
nad wyborem przedstawiciela do składu Rady Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie. 

Za ich przyjęciem radni głosowali jednomyślnie (28 głosami za). 

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 
Protokół Komisji, informując iż do składu Rady Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie wyznaczono radną Dorotę Chilik.  

 Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Uchwała Nr III/31/14 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady 
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Przemyślu. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Jerzy Cypryś zgłosił kandydaturę 
radnego Stanisława bajdy do składu Rady Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu Rady.  

W związku z brakiem zgłoszeń kolejnych kandydatów do składu rady 
Przewodniczący Sejmiku zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr III/32/14 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

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

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że do składu Rady proponuje się 
radnego Stanisława Bajdę jako przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i ochrony Środowiska.  

Radny wyraził zgodę na powołanie go do składu Rady nadzorczej WFOŚiGW. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr III/33/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chmielnik. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/34/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cmolas 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cmolas. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/35/14 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

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

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/36/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

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

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/37/14 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami za) 
i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Sulistrowa. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr III/38/14 została przyjęta jednogłośnie (29  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Sokołów Małopolski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów 
Małopolski. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/39/14 została przyjęta jednogłośnie (27  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

Pojęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Grodzisko Dolne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisko Dolne. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/40/14 została przyjęta jednogłośnie (29  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 

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

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/41/14 została przyjęta jednogłośnie (29  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Ustrzyki Dolne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ustrzyki Dolne. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/42/14 została przyjęta jednogłośnie (29  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

 

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

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/43/14 została przyjęta jednogłośnie (27  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  

 

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

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/44/14 została przyjęta jednogłośnie (29  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

 

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

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr III/45/14 została przyjęta jednogłośnie (29  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.  

 

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

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/46/14 została przyjęta jednogłośnie (29  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  

 

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

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/47/14 została przyjęta jednogłośnie (27  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/48/14 została przyjęta jednogłośnie (27  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do 
uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/49/14 została przyjęta jednogłośnie (28  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę warunków umowy 
najmu. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/50/14 została przyjęta jednogłośnie (27  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Medyczno-Społecznemu 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu na 
przedłużenie umowy najmu. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/51/14 została przyjęta jednogłośnie (26  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi 
Specjalistycznemu w Rzeszowie. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/52/14 została przyjęta jednogłośnie (27  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2014 r.+ AUTOPOPRAWKI. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/53/14 została przyjęta jednogłośnie (27  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 + AUTOPOPRAWKI. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr III/54/14 została przyjęta jednogłośnie (28  głosami 
za) i stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie prawa użytkowania nieruchomości. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr III/55/14 została przyjęta jednogłośnie (27  głosami 
za) i stanowi załącznik nr  36 do niniejszego protokołu.  

 

Informacja dotycząca „Sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 
Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie 
Podkarpackim na lata 2010-2013”. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

„Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2013 roku”. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

Radny Władysław Stępień poinformował, że jako wieloletni członek Komisji 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska musi stwierdzić, 
że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie pracuje bardzo 
dobrze i pokazuje sprawy, które powinny być prezentowane na forum Sejmiku.  

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Maria Pospolitak złożyła interpelację w sprawie zawieszonych połączeń 
kolejowych na trasie Zagórz – Jasło – Zagórz od 1 stycznia 2015 r. do 31 
października 2015 r. 

Interpelacja niniejsza stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 

Radna Joanna Frydrych wyraziła zaniepokojenie w związku z nowym 
przetargiem ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski dotyczącym świadczenia 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na 
terenie Województwa Podkarpackiego od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 
2015 r. W wyniku tego przetargu mają nastą[pić całkowite zawieszenia 
przewozów regionalnych. Radna zwróciła szczególną uwagę na zawieszenie 
czterech pociągów kursujących na linii 108 Jasło – Zagórz – Jasło i linii 101 
dotyczącej trasy Jarosław – Horyniec Zdrój, gdzie nastąpi całkowite zawieszenie 
przewozów regionalnych od poniedziałku do czwartku i w soboty a w piątki i 
niedziele będzie kursować tylko jedna para pociągów. Radna zwróciła uwagę, że 
dostępność komunikacyjna dla regionu skutkuje jego rozwojem a likwidacja 
połączeń komunikacji kolejowej może spowolnić rozwój regionu i doprowadzić do 
ubóstwa, zaznaczyła, że ma na tutaj na uwadze głównie dostępność do 
uzdrowisk. Są cztery uzdrowiska na terenie Podkarpacia i w Powiecie 
Krośnieńskim są nimi Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój, w Powiecie Leskim 
Polańczyk a w Powiecie Lubaczowskim Horyniec Zdrój. Nasuwa się w tej chwili 



21 
 

jeden wniosek, że chyba nie chcemy aby nasz region się rozwijał. Należy zadać 
sobie pytanie czy czyni się tak specjalnie czy z braku wiedzy.  

Radna Teresa Kubas – Hul  zwróciła się z pytaniem dotyczącym połączeń 
kolejowych tj. czy w związku z decyzjami o zawieszeniu połączeń bądź 
znaczącym ograniczeniu liczby połączeń na poszczególnych liniach były na nich 
realizowane projekty przy współfinansowaniu ze środków unijnych, bo z tego co 
pamięta Rzeszów – Jasło była inwestycją współfinansowaną ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO - czy tak 
podjęta decyzja nie spowoduje konieczności zwrotu części lub w niektórych 
przypadkach całości środków bo wskaźniki, które założono na etapie 
pozyskiwania środków nie zostaną osiągnięte. Drugie pytanie dotyczyło kwestii 
wynagrodzeń personelu średniego, pielęgniarek w szpitalach podległych 
Samorządowi Województwa. Radna prosiła o przekazanie jej informacji 
dotyczącej średniej płacy wśród pielęgniarek w poszczególnych placówkach 
służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa oraz szczegółowych 
wyjaśnień co się stało, że w przypadku nadwykonań i dodatkowych środków 
pozyskanych przez Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie z profitów czerpali 
tylko i wyłącznie lekarze, którzy otrzymali dodatkowe nagrody i premie natomiast 
pielęgniarki zostały pominięte. Radna pytała czy otrzymają one dodatkowe 
wynagrodzenie w postaci nagród i premii, w jakiej wysokości i kiedy to 
ewentualnie będzie miało miejsce oraz czy ze strony Samorządu Województwa 
były prowadzone rozmowy w tym zakresie.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Czesław Łączak złożył zapytanie kiedy linia L 
25 Dębica – Tarnobrzeg zostanie przywrócona do normalnego ruchu 
osobowego.  

Wicemarszałek Zarządu – Wojciech Buczak poinformował, że odniesie się 
skrótowo do zadanych pytań bowiem informacja na temat przewozów kolejowych 
była na poprzedniej sesji Sejmiku i jest to temat, który na pewno będzie 
powracał. Poinformował, że w tej chwili jest etap rozstrzygnięcia przetargu, w 
ostatnich dniach Przewozy regionalne złożyły ofertę i jest już ona na kwotę 
niższą niż w pierwszym przetargu, która przekraczał o 11 milionów kwotę, która 
mogła być zaoferowana z budżetu Samorządu Województwa. Wicemarszałek 
wyjaśnił, że nie jest tak iż oni oczekują aby przewozy kolejowe były rentowne bo 
nie ma żadnej linii, która przynosiłaby zyski w województwie. Samorząd 
Województwa będzie dopłacał do przewozów kolejowych tylko chodzi o to aby 
nie odbywało się to tak jak do tej pory. Poinformował, że Zarząd usiłuje dokonać 
pewnych zmian na korzyść i połączenia nie są tylko zawieszane i likwidowane bo 
uruchamiane jest 20 nowych połączeń, tam gdzie są takie oczekiwania 
pasażerów, których jest więcej. Linie, które są zawieszane są takimi, w których 
podróżuje naprawdę niewielu pasażerów, najmniej to 2 – na linii Strzyżów – 
Rzeszów, w innych po kilkanaście.  Rentowność na niektórych liniach wynosi 5% 
, 8% i 10%. Zarząd prowadzi rozmowy z przedstawicielami związków 
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zawodowych, Zarządem Przewozów Regionalnych w Warszawie, Zarządem PLK 
aby podjąć działania, które powodują, że powracają pasażerowie do pociągów a 
Samorząd to nadal dotuje z budżetu województwa. Przewozy kolejowe nie były 
rentowne i nie będą, natomiast  dane na temat liczby pasażerów nie pochodzą z 
jednej trasy, są to badania prowadzone w sposób ciągły w departamencie. 
Departament Dróg i Transportu dysponuje szczegółowymi danymi na ten temat. 
Jeśli chodzi o inwestycje na liniach kolejowych w tym L-25  to wygląda to tak, że 
były i są realizowane inwestycje ze środków europejskich i niestety nie są one 
realizowane tak jakby chcieli. Jako przykład można podać linię Rzeszów – Jasło, 
która praktycznie cała została wyremontowana z wyjątkiem 
kilkunastokilometrowego odcinka pomiędzy Boguchwałą a Czudcem, gdzie prace 
przerwano i przeniesiono ekipy remontujące na linie Jasło – Zagórz, gdzie 
rozpoczęto remont również niewielkiego odcinka.  Żadna z tych linii nie została 
zakończona. Na linii Rzeszów – jasło znów będzie przerwa bo odcinek należy 
dokończyć i nastąpi utrata pasażerów, którzy powoli wracają na tę linię. Wygląda 
to niestety tak, że Samorząd Województwa jako organizator publicznego 
transportu, w tym kolejowego zleca to i ogłasza przetarg i jedni wykonawcy 
wykonują remonty a inni przewozy, natomiast odpowiada za to Samorząd - w 
rzeczywistości wykonawcy są inni. Wicemarszałek poinformował, że drogą 
dialogu Zarząd stara się doprowadzić to do rozsądnych rozwiązań aby budżet 
województwa mógł udźwignąć. Działania, które chcą podjąć w tym roku są takie 
aby doprowadzić do wzrostu pasażerów korzystających z przewozów kolejowych 
i aby odbyło się to we współpracy z samorządami lokalnymi. Wicemarszałek 
poinformował, że na dzień 7 stycznia 2015 r. zaplanowane jest spotkanie z 
przedstawicielami samorządów z terenu Lubaczowa, Horyńca, na którym podjęte 
będą rozmowy co uczynić aby przewozy kolejowe funkcjonowały ale nie na 
zasadzie takiej, że jeździ pociąg, który nie ma pasażerów. Zwrócił się z apelem 
do radnych aby przekazywać do UMWP propozycje rozkładu jazdy pociągów aby 
nie było sytuacji, jaka ma miejsce na trasie do Horyńca, gdzie pociąg przyjeżdżał 
o 10 minut za późno aby pasażer mógł skorzystać z innych przewoźników. Prosił 
o przekazywanie uwag i sugestii bo jak zaznaczył można byłoby  podjąć wiele 
decyzji prostych nie wymagających wielu nakładów aby usprawnić 
funkcjonowanie przewozów.  

Radna Teresa Kubas – Hul  stwierdziła, że rozumie iż są kłopoty z realizacją 
inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach RPO lecz 
chce przypomnieć, że Zarząd Województwa pełni rolę instytucji zarządzającej o 
on dokonywał wyboru projektów i podejmuje decyzje o zmianie haromonogramu 
realizacji inwestycji więc ma duży wpływ na to czy są one dobrze realizowane, 
czy są kłopoty w trakcie realizacji i czy są one uzasadnione czy nie. Radna 
podziękowała za apel Wicemarszałka podkreślając, że chce przypomnieć iż w 
strukturach Urzędu Marszałkowskiego jest właściwy departament do analizy i 
rozliczania środków przeznaczanych na dofinansowanie spółki Przewozy 
Regionalne. Radna wyraziła opinię, że myśli iż Departament Dróg, Transportu 
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Publicznego i Zbiorowego oraz Nadzoru Właścicielskiego i Analiz 
Ekonomicznych prowadzą właściwy nadzór nad tymi zadaniami i dokonują 
przeglądu racjonalności wydatkowania środków, połączeń, ich zasadności. Na 
pewno wszyscy zainteresowani są tym aby połączenia kolejowe były sprawne i 
rentowne, co nie jest łatwe. Jednak nie tylko radni i mieszkańcy powinni się w to 
zaangażować lecz również osoby, które zajmują się tymi zagadnieniami z 
urzędu.  

Marszałek Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że należy pamiętać iż kłopoty z 
systemem realizacji inwestycji na liniach kolejowych to nie tylko przykład, jakim 
posłużył się Wicemarszałek Buczak, że wyrwano kilka km na linii z myślą iż i tak 
ktoś będzie musiał dać środki i przerzucono się  na następną linię również z tą 
myślą. Nie można wdrażać takiego myślenia bo ani jedna ani druga linia nie jest 
zakończona i w przyszłym roku linia do Jasła zostanie zamknięta, co wiąże się z 
utratą pasażera, oddalenia go i znowu po przerwie koniecznością walki o niego. 
Marszałek poinformował, że na taki sposób realizacji inwestycji nie może się 
godzić lecz nie chce wracać do tego kto podjął tak nieracjonalną i 
nieprzemyślaną decyzję. Poinformował również, że wspólnie z Wicemarszałkiem 
Buczakiem odbył rozmowy z PLK i Przewozami Regionalnych i m.in. poddali taki 
pomysł, że Samorząd Województwa zajmie się wdrażaniem inwestycji na liniach 
kolejowych ponieważ  pokazano im, że najpierw zrobią jedną linię, potem drugą , 
trzecią i czwartą i do 2020 roku wszystkie środki z RPO wykorzystają. 
Poinformował, że Zarząd Województwa nie jest zainteresowany takim 
rozwiązaniem bo pasażer nie wraca na tory  a ponadto w 2018 roku 
województwo będzie poddawane ocenie ile wykorzystało środków z RPO i przez 
to będzie się sięgać lub nie do rezerwy wykonania czyli dodatkowych środków. 
Samorząd Województwa lub jego jednostka bądź specjalna spółka utworzona do 
tego celu jest gotowy do tego aby realizować równoległe inwestycje na 
infrastrukturze kolejowej.  Zostało to ocenione w rozmowach jako ciekawy 
pomysł. W tej chwili badane jest jakie są możliwości prawne w tym zakresie. Są 
to działania majce na celu przyśpieszenie powrotu pasażera na kolej. Marszałek 
poinformował, że w ubiegłym roku próbowali rozmawiać z lokalnymi 
samorządami lecz nie chciały podejmować one rozmów ze względu na wybory. 
Obecnie pierwsze rozmowy rozpoczną się od linii horynieckiej. Skoro samorządy 
twierdzą, że jest tam pasażer to Samorząd Województwa wystąpi z tym aby 
dopłaciły symboliczną kwotę, utworzyły dodatkowe przystanki, parking 
zaproponowały aby pasażer faktycznie wracał w systemie dojazdu do kolejnego 
transportu, musi tutaj nastąpić synchronizacja. Samorząd Województwa użyje 
ponadto instrumentu, jakim jest koncesja na przewozy autobusowe lub busowe, 
bo ma możliwość sterowania tym procesem. Jest pakiet działań pod hasłem – 
przywracanie pasażera do komunikacji kolejowej i wiele instrumentów zostanie 
użytych w tej sprawie. Marszałek podkreślił, że przez rok próbowano uruchomić 
połączenie do strefy do Rogoźnicy i  300 osób deklarowało chęć jazdy tym 
pociągiem. Nie udało się tego dopasować ale w tym roku Zarząd postawił 
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warunek, że nie da środków jeśli tego nie będzie i znajduje się to w warunkach 
przetargu i będzie takie połączenie do Głogowa. Ponadto testowana jest kolej 
aglomeracyjną, dodano kilkanaście  takich połączeń aby można było zobaczyć 
jak one funkcjonują aby można było skuteczniej konkurować i zgłosić projekt do 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Marszałek prosił o uwagi, 
które jak zaznaczył są cenne  bo poszerzają wiedzę. Poinformował również, że 
chciałby aby radni byli sojusznikami Zarządu w tym względzie. Trzeba będzie 
przeżyć rok ciężkiej operacji aby można było z powrotem podchodzić do tego 
racjonalnie. Wyraził opinię, że zaoszczędzone środki lepiej będzie wydać na 
przystosowanie i powrót pasażerów do przewozów regionalnych.  

Radna Teresa Kubas – Hul pytała czy w przypadku projektów o bardzo 
wysokim wskaźniku ryzyka (nawet na pograniczu projektów zagrożonych w 
realizacji) jest jakiś postęp, czy są nowe okoliczności i problemy, o których radni 
powinni wiedzieć. Pytała czy projekty te są realizowane i wskaźnik ryzyka maleje 
czy rośnie. 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że zgodnie z Regulaminem Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego interpelacje powinny być złożone na ręce 
Przewodniczącego Sejmiku wyłącznie w formie pisemnej. Radny może wygłosić 
złożoną interpelacje w stosownym punkcie porządku obrad. Stwierdził, że 
informuje o tym bo nie wie w jakiej formie wypowiadały się radne, co za chwilę 
uzgodni. Przypomniał również, że odnośnie pytań radnej Teresy Kubas – Hul 
zgodnie z § 51 Regulaminu Sejmiku radna powinna otrzymać odpowiedź  na  
zadane pytanie na sesji lub w ciągu 14 dni. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że na kolejną sesję Sejmiku będzie 
przedłożona informacja o projektach wrażliwych i zagrożonych i ma tutaj na myśli 
sieć szerokopasmową, ścieżki rowerowe oraz Centrum Wystawienniczo – 
Kongresowe. Zgodnie z oceną Zarządu projekty te w dalszym ciągu znajdują się 
w kategorii zagrożonych. Poinformował, że pilnują tej kwestii, informacja taka 
zostanie przedstawiona a dzisiaj ze względu na uroczysty charakter sesji nie 
chcieli tego punktu przedkładać bo wywołuje on liczne emocje. Jeśli chodzi o 
CWK to są opinie specjalistów, że konstrukcja jest stateczna i poprawna więc 
zamyka to pewne problemy, które były kwestionowane przez wykonawcę.  

Radna Teresa Kubas – Hul  zwróciła się do Przewodniczącego Sejmiku aby jej 
nie pouczał bowiem zna doskonale Statut i Regulamin Sejmiku i doskonale wie w 
jakim trybie Zarząd Województwa odpowiada na zapytania oraz w jaki sposób 
składa się interpelacje i zapytania i jeśli Przewodniczący kieruje takie uwagi ad 
personam a tak było to ma prośbę aby najpierw sam poczytał wskazane przez 
nią dokumenty.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że jego wcześniejszy głos nie był kierowany 
do radnej Teresy Kubas – Hul lecz do radnej, która mówiła o interpelacji a nie ma 
jej zgłoszonej na piśmie. 
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Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radni nie złożyli wniosków i oświadczeń. 

 

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku – Bogdan 
Romaniuk  zamknął  obrady III   sesji Sejmiku. 

       Sesja zakończyła się o godzinie 14.25.  

 

Po zakończeniu obrad Przewodniczący Sejmiku złożył zebranym życzenia     
noworoczne.  

 

 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Bogdan Romaniuk 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           
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