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Protokół Nr XI/15 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 lipca 2015 r. 

 

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 28 
lipca 2015 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

 Sesja miała charakter nadzwyczajny  i zwołana została zgodnie z art. 21 ust. 7 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa na wniosek ¼ 
ustawowego składu Sejmiku.    

Wniosek radnych o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 18.15. 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Bogdan Romaniuk 
otworzył obrady sesji i odczytał wnioskodawców jej zwołania. 
 

Następnie radni odmówili  Modlitwę za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi.  

Przewodniczący Sejmiku gorąco powitał zgromadzonych gości.  

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

Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że sesja ma charakter nadzwyczajny i  porządek 
obrad został ustalony przez wnioskodawcę jej zwołania. Przypomniał, że w związku z 
powyższym, wszelkie propozycje zmian w porządku obrad przed poddaniem ich pod 
głosowanie muszą uzyskać akceptację wnioskodawców zwołania sesji. 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

W związku z brakiem uwag do zaproponowanego przez wnioskodawców porządku 
obrad sesji, Przewodniczący Sejmiku przystąpił do jego realizacji.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/166/15 w sprawie 
stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego 
dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki.  

Wicemarszałek Województwa – Maria Kurowska podziękowała radnym za 
przybycie na nadzwyczajną sesję Sejmiku, która jak podkreśliła została zwołana w 
natychmiastowym trybie. Zaznaczyła, że wymagała tego zaistniała sytuacja bowiem 
do 31 lipca br. będzie rozstrzygnięcie odnośnie środków finansowych z Ministerstwa 
Sportu dla Klubu Resovia, który jest inwestorem rozbudowy Centrum 
Lekkoatletycznego. Pani Wicemarszałek poinformowała, że dzisiejszy termin sesji był 
ostatecznym aby szybko podjąć uchwałę i dać sygnał do ministerstwa, że Sejmik 
chce współfinansować tę inwestycję. Przypomniała, że  w dniu 25 maja 2015 roku 
Sejmik podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego 
dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki. Uchwała ta więc 
nie budziła żadnych kontrowersji. Wtedy też, była wiedza taka, że inwestorem 
inwestycji miało być miasto Rzeszów. Zmienił się jednak inwestor i jest nim teraz 
Klub „Resovia” a nie Samorząd Miasta Rzeszowa, w ministerstwie dopatrzono się 
rozbieżności w dokumentacji. Istnieje rozbieżność pomiędzy uchwałą Rady Miasta 
Rzeszowa a uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z maja 2015 roku i w 
związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania uchwały Sejmiku do 
uchwały Rady Miasta, tak aby nie blokować tej inwestycji. Wicemarszałek zwróciła 
się z prośbą o poparcie uchwały przez radnych. Poinformowała, że Samorząd 
Województwa nie może bezpośrednio dofinansować Klubu „Resovia” ale jest 
możliwość wsparcia Miasta Rzeszowa, które w zadaniach własnych ma zapewnienie 
dobrej infrastruktury dla działań sportowych. Pani Marszałek zaznaczyła, że uchwała 
ma charakter intencyjny i wszelkie szczegóły zostaną dopracowane później, jeśli klub 
otrzyma środki to umowy i porozumienia  będą przygotowywane tak aby był 
zachowany  interes województwa.  

Radny Marek Ordyczyński zaznaczył, że radni wiedzieli o możliwości zwołania 
nadzwyczajnej sesji Sejmiku, natomiast materiały otrzymali dopiero dzisiaj i do końca 
nie było wiadomo na jaki temat będzie debata. Radny zwrócił się z pytaniem 
dlaczego radni nie otrzymali uchwały, która dzisiaj  jest zmieniana.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą do obsługi technicznej sesji o 
wykonanie kopii uchwały dla radnych.  

Wicemarszałek Województwa – Maria Kurowska zwróciła się z pytaniem czy 
może odczytać radnym niniejszą uchwałę.  

Radny Marek Ordyczyński wyraził zgodę w tek kwestii. 
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Wiceprzewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz zwrócił uwagę, że nie ma zwrotu  – 
Lekka Atletyka i poprawniejsze będzie określenie Lekkoatletyka. Radny prosił o 
podjęcie uchwały z prawidłową nawą.   

Wicemarszałek Województwa – Maria Kurowska zwróciła uwagę, że w 
poprzedniej uchwale Sejmiku z maja br. użyto zwrotu Lekkiej Atletyki, podobnie jak 
uczyniono to w uchwale Rady Miasta Rzeszowa.  

Radny Wiesław Lada pytał dlaczego Miasto Rzeszów nie chce być wykonawcą 
inwestycji tylko przesuwa zadanie na barki Klubu „Resovia”. 

Wicemarszałek Województwa – Maria Kurowska odnosząc się do wypowiedzi 
radnego poinformowała, że o to należałoby zapytać Miasto Rzeszów, ona natomiast 
może podzielić się jedynie tym, jakie dochodzą jej słuchy tj. , że Miasto Rzeszów 
rzeczywiście było gotowe realizować inwestycję i może potwierdzić to na podstawie 
rozmów z Miastem ale później doszło do wniosku, że jeśli wybuduje Centrum to 
będzie musiało je utrzymywać i prowadzić, stwierdzono, że to już będą na tyle 
poważne koszty  i nie chcą iść w tym kierunku, są bowiem inne wymagania prawne, 
bezpieczeństwa itp. w przypadku prowadzenia przez klub i przez miasto. Klub 
czasem może sobie pozwolić na więcej i dlatego Miasto stwierdziło, że woli wesprzeć 
klub. Pani Wicemarszałek kończąc swoją wypowiedź zaznaczyła, że informacja ta 
nie jest autorytatywna i nie może przekazać, że tak powiedział Prezydent Miasta 
Rzeszowa. 

Radny Wiesław Lada  podkreślił, że Samorządowi Miasta łatwiej będzie utrzymać 
obiekt niż klubowi. Stwierdził, że nieporozumieniem jest aby utrzymanie było 
obowiązkiem klubu. Radny zaznaczył, że od początku opowiada się za tą inwestycją 
natomiast  warto byłoby się zastanowić jak później będzie to użytkowane ponieważ 
wykłada się na ten cel duże środki finansowe.  

Wicemarszałek Województwa – Maria Kurowska poinformowała, że na Radzie 
Miasta Rzeszowa była duża dyskusja na ten temat i ostatecznie przyjęto taki  a nie 
inny kierunek.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Władysław Stępień stwierdził, że ma pewność iż 
istnieje nie tylko Klub Sportowy „Resovia” , lecz również spółka jako podmiot 
gospodarczy i z tego powodu miasto najprawdopodobniej zdecydowało się powierzyć 
się jej inwestycję.  

Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że informacja ta nie jest zweryfikowana lecz nie 
można nie wierzyć przekazanej informacji. 
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Radny Marek Ordyczyński stwierdził zwracając się do Wicemarszałek Kurowskiej, 
że z jej poprzednich wypowiedzi wnioskuje iż uchwała ma charakter intencyjny i jej 
podjęcie nie skutkuje wejściem w finansowanie przedsięwzięcia. Daje ona możliwość 
uzyskania dotacji. Radny prosił o potwierdzenie czy dobrze rozumie charakter 
uchwały. 

Wicemarszałek Województwa – Maria Kurowska potwierdziła, że radny właściwie 
rozumie charakter projektu uchwały przedłożonego Sejmikowi.  

Radny stwierdził, że widać iż Miasto Rzeszów waha się odnośnie inwestycji i nie do 
końca wiadomo jakie są prawdziwe zamiary względem całego przedsięwzięcia. W 
związku z powyższym Sejmik tym bardziej nie powinien na ten temat dyskutować. 
Podjęcie uchwały daje szansę dotacji, która  dzisiaj nie jest również na 100% pewna.  

Następnie Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego odczytała radnym projekt 
uchwały.  

Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że sesja ma charakter nadzwyczajny i dzisiaj 
wpłynął komplet dokumentów ze strony wnioskodawców, więc również dopiero 
dzisiaj mogły wyjść materiały na sesję. Poinformował, że radni otrzymali materiały w 
wersji elektronicznej. Przewodniczący Sejmiku odczytał radnym treść ust. 2 § 1 
uchwały z dnia 25 maja br. w sprawie stanowiska Sejmiku dotyczącego 
dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki  mówiącego, że 
warunkiem dofinansowania z budżetu województwa jest uzyskanie dofinansowania 
od dysponenta środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tj. Ministra Sportu i 
Turystyki zgodnie z programem realizowanym na podstawie § 4 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku w sprawie 
szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu , trybu składania wniosków 
oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ust. 3 
niniejszego § mówi, że koszt budowy PCLA wstępnie został określony na kwotę 32 
miliony złotych, a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki możliwe jest do 
50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że 
projekt uchwały przedłożony dzisiaj na forum Sejmiku zakłada skreślenie tych dwóch 
przytoczonych punktów..  

Radny Wiesław Lada  zwrócił się z pytaniem czy w okresie pomiędzy sesją z maja a 
obecna odbyło się spotkanie z Klubem Sportowym  „Resovia” celem omówienia 
przedmiotowej inwestycji. 
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Wicemarszałek Województwa – Maria Kurowska poinformowała, że spotkania i 
rozmowy toczą się cały czas. Miały miejsce dwukrotne lub trzykrotne spotkania z 
Prezesem Klubu Sportowego „Resovia”. Ponadto miało miejsce spotkanie w 
Ministerstwie Sportu około 2 tygodnie temu. Pani Wicemarszałek poinformowała 
również, że Zarząd Województwa podjął również uchwałę dotyczącą zmiany uchwały 
Sejmiku mając nadzieje, że to wystarczy ale niestety Ministerstwo wyraziło potrzebę  
zbieżnych uchwał organów stanowiących tj. rady Miasta Rzeszowa i Sejmiku i stąd 
konieczność zwołania dzisiejszej sesji Sejmiku. 

Członek Zarządu Województwa – Stanisław Kruczek stwierdził, że warto byłoby 
zachować nazewnictwo użyte we wniosku złożonym do ministerstwa  aby nie było w 
tej kwestii błędu formalnego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, ze nazewnictwo użyte w projekcie uchwały 
zostanie zachowane ponieważ Wiceprzewodniczący sejmiku – Jerzy Borcz uznał, że 
obydwie formy są poprawne.  

Następnie Przewodniczący Sejmiku po wyczerpaniu głosów w dyskusji poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W międzyczasie radni otrzymywali papierową wersję projektu uchwały i pojawiły się 
głosy aby wstrzymać głosowanie.  

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o anulowanie 
głosowania i następnie ponownie zarządził  przygotowanie urządzenia do 
głosowania.  

Po przeprowadzeniu głosowania w jego wyniku Uchwała Nr XI/197/15 została 
przyjęta jednogłośnie (25 głosami za) i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.  

 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Wicemarszałek Województwa – Maria Kurowska podziękowała radnym za 
jednomyślne przyjęcie projektu uchwały oraz przeprosiła ich za nagły tryb zwołania 
sesji Sejmiku. 
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Zamknięcie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku zamknął XI 
nadzwyczajną sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji. 

Sesja zakończyła się o godzinie 18.40.  

 

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Bogdan Romaniuk 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           
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