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Protokół Nr XIV/15 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 października 2015 r.  

 

XIV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbyła się w dniu  26 
października 2015 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.25. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Bogdan Romaniuk 
otworzył obrady sesji. 
 
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. 

Następnie poprosił radnych o powstanie i odmówienie  Modlitwy za Ojczyznę Ks. 
Piotra Skargi. 

Przewodniczący Sejmiku powitał licznie zgromadzonych gości, przedstawicieli prasy, 
radia i telewizji oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował , że na jego ręce w dniu 21 października 
2015 r. wpłynęły dodatkowe materiały na sesję Sejmiku tj. projekty uchwał w sprawie: 

 zmiany Uchwały Nr XLV/925/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”,  

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

 powołania instytucji koronera 
 
oraz informacje: 
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 Informacja ogólna dotycząca stanu realizacji projektu „trasy rowerowe w 

Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”, 
 Informacja o stanie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej – województwo podkarpackie”, 
 Informacja o stanie realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo – 

kongresowego Województwa podkarpackiego 
 

 
a także autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 i autopoprawki do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2015 r. 
 
Natomiast w dniu sesji wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektów uchwał w sprawie: 

 wsparcia szpitali klinicznych z terenu Województwa Podkarpackiego w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, 

 połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu, 

 wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020  pod nazwą  „Projekt wsparcia jednostek samorządu 
terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”, 

 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2016 rok. 

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie propozycje zgłoszonych 
zmian do porządku obrad sesji proponując jednocześnie umieszczenie ich jako 
określone punkty porządku obrad sesji. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały wsparcia szpitali klinicznych 
z terenu Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 radni głosowali jednomyślnie (28 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie połączenia 
Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu głosowało 24 radnych, 
głosów przeciw nie było, w radny wstrzymał się od głosu.  
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Za wprowadzeniem do porządku autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. radni głosowali 
jednomyślnie (26 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2025 radni głosowali jednomyślnie (25 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania 
instytucji koronera radni głosowali jednomyślnie (25 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmiany Uchwały Nr 
XLV/925/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w 
sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego” radni głosowali jednomyślnie (27 
głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania 
z tych przystanków radni głosowali jednomyślnie (24 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu w sprawie wyrażenia woli realizacji 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  pod 
nazwą  „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub 
aktualizacji programów rewitalizacji” radni głosowali jednomyślnie (28 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 
rok radni głosowali jednomyślnie (27 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad  informacji ogólnej dotyczącej stanu realizacji 
projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” radni 
głosowali jednomyślnie (28 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad  informacji o stanie realizacji projektu „Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” radni głosowali 
jednomyślnie (30 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad informacji o stanie realizacji projektu Budowa 
Centrum Wystawienniczo – kongresowego Województwa podkarpackiego radni 
głosowali jednomyślnie (28 głosami za). 
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Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XIV sesji przedstawiał się 
następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia szpitali klinicznych z terenu 

Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w 
Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze 
Szpitalem Miejskim w Przemyślu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2015 r. + AUTOPOPRAWKA. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025. + AUTOPOPRAWKA 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Gminy Bojanów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. 
Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, 
wydłużającego termin realizacji zadania na okres dłuższy niż jeden rok 
budżetowy, na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania instytucji koronera.   
11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień z 

JST dotyczących użyczenia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej na 
cele związane z potrzebami ruchu pieszego/rowerowego na terenie JST oraz 
przekazania zadania utrzymania użyczonej części pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/191/15 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla JST na terenie województwa 
podkarpackiego. 

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

15. Informacja o działalności Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w 
Rzeszowie. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/925/14 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Województwa Podkarpackiego”.  

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  pod 
nazwą  „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu 
lub aktualizacji programów rewitalizacji”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok. 

20. Informacja ogólna dotycząca stanu realizacji projektu „Trasy rowerowe w 
Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”. 

21. Informacja o stanie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej – województwo podkarpackie”. 

22. Informacja o stanie realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo – 
kongresowego Województwa podkarpackiego.  

23. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków 
Zarządu Województwa Podkarpackiego, Skarbnika Województwa 
Podkarpackiego, Sekretarza Województwa Podkarpackiego, kierowników 
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa 
Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

24. Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
zakresu analizy oświadczeń majątkowych na dzień 9 października 2015 roku. 

25. Informacja o działalności Spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego. 
26.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 
27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji 

w okresie od 18 września  2015 r. do 13 października 2015 r. 
28. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XIII sesji w dniu 28 
września 2015 r.  

29. Interpelacje i zapytania radnych. 
30. Wnioski i oświadczenia radnych. 
31. Zamknięcie sesji. 
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Przyjęcie protokołu XIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Protokół z XIII sesji został przesłany radnym w wersji elektronicznej.  

W związku z brakiem uwag do jego treści Przewodniczący Sejmiku poddał go pod       
głosowanie.   

Za przyjęciem protokołu radni głosowali jednomyślnie (29 głosami za.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia szpitali klinicznych z terenu 
Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Członek Zarządu Województwa – Stanisław Kruczek omówił projekt uchwały. 
Wyjaśnił, że szpitale kliniczne podległe Samorządowi Województwa nie mogą 
aplikować po środki unijne i wparcie ponadregionalne dlatego przygotowano apel 
Sejmiku do Rządu w sprawie wprowadzenia tych szpitali do finansowania ze 
środków ponadregionalnych. Przedstawił radnym treść niniejszego apelu. 

Zawarte w dokumencie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 
Krajowe Strategiczne Ramy” oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zasady wskazujące, 
iż beneficjentami działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów 
leczniczych mogą być podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny 
organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię 
prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, 
budzą zaniepokojenie Samorządu Województwa o dalszy rozwój utworzonych na 
terenie województwa szpitali klinicznych, dla których podmiotem tworzącym jest 
jednostka samorządu terytorialnego.  W bieżącym roku akademickim dzięki wysiłkom 
m.in. Samorządu Województwa uruchomiony został po raz pierwszy kierunek 
lekarski na Uniwersytecie Rzeszowskim. Samorząd powołał dwa szpitale kliniczne, 
których baza użyczana jest Uniwersytetowi Rzeszowskiemu na potrzeby kształcenia 
lekarzy. W tym kontekście wymienione wyżej zapisy programowe budzą 
uzasadnione obawy, iż mamy do czynienia z  nierównym traktowaniem klinik oraz 
odebraniem w ten sposób części z nich możliwości ubiegania się o środki Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Fakt ten może zniweczyć podejmowane w naszym regionie wysiłki 
zmierzające do rozwoju bazy infrastrukturalnej niezbędnej do prowadzenia 
kształcenia w zawodach medycznych. Z uwagi na ograniczone środki Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które 
mogą być przeznaczone na infrastrukturę ochrony zdrowia, rozwijanie kierunku 
lekarskiego wymaga zaangażowania wsparcia dostępnego w ramach programów 
krajowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przykładem dobrej 
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praktyki w tym zakresie są zasady przyjęte w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w 
którym w działaniu 5.1 Programy profilaktyczne  w typach beneficjentów 
przewidziano szpitale kliniczne, nie różnicując ich w zależności od podmiotu 
tworzącego. Sejmik Województwa Podkarpackiego wzywa Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju oraz Ministra Zdrowia do zapewnienia w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 równego traktowania klinik, bez różnicowania 
ich ze względu na podmiot  tworzący, ponieważ realizują one te same zadania 
dydaktyczne w procesie kształcenia w zawodach medycznych w ramach publicznej 
uczelni. Jednoznaczną podstawę takiej interpretacji daje definicja zawarta w art. 89 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015, poz. 618 z 
późn. zm.). Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do rozróżniania szpitali 
klinicznych ze względu na podmioty je tworzące. 

Członek Zarządu podkreślił, że nowe ośrodki akademickie z Zielonej Góry i z 
Województwa Świętokrzyskiego również występują z taką inicjatywą do Ministra 
Zdrowia aby otrzymać środki  z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Radna Ewa Draus pytała czy projekty do programu Infrastruktura i Środowisko 
będzie składało  Województwo Podkarpackie, czy będzie to składane do Ministra 
Szkolnictwa Wyższego. Radna pytała jaki jest konkretny plan w tej kwestii.  

Członek Zarządu Województwa – Stanisław Kruczek wyjaśnił, że w tej chwili nie 
ma możliwości składania przez szpitale wniosków do programów operacyjnych 
ponieważ tylko szpitale założone przez uczelnie mają możliwość aplikowania o 
środki i stąd apel o zmianę tych zasad.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w 
Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze 
Szpitalem Miejskim w Przemyślu. 

Członek Zarządu Województwa – Stanisław Kruczek przypomniał, że na sesji w 
miesiącu sierpniu została przestawiona propozycja modyfikacji połączenia jednostek. 
Omówiono proces etapowania tego połączenia  i jako pierwszy przestawiono 
połączenie Szpitala Miejskiego w Przemyślu z OLK w Przemyślu dzięki czemu 
powstanie Szpital Wojewódzki Nr 2 w Przemyślu. Stan taki będzie trwał przez okres 
dwóch lat, w trakcie których będzie czas na uporządkowanie i doprowadzenie do 
sytuacji takiej, że połączenie tych dwóch szpitali będzie jedynie formalnością. 
Podstawowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest kwestia 
zadłużenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio, dzięki utworzeniu nowego 
szpitala można będzie renegocjować warunki z wierzycielami. Główną przesłanką są 
również sprawy społeczne ponieważ obydwa podmioty są największym pracodawcą 
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w subregionie. Pan Marszałek przypomniał, że w kwestii połączenia jednostek odbyły 
się konsultacje społeczne m.in. ze związkami zawodowymi, w Urzędzie Miasta 
Przemyśla oraz z pracownikami łączonych jednostek. Projekt posiada pozytywna 
opinię Rad Społecznych Szpitala Miejskiego i Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca 
Pio. W Radzie Społecznej OLK w Przemyślu wszyscy członkowie wstrzymali się od 
głosu w tej sprawie. Sprawa została również skonsultowana ze związkami 
zawodowymi, które obawiają się kwestii związanych z zatrudnieniem, chociaż 
podejmowane kroki mają na celu aby przebiegało to w jak najbardziej łagodny 
sposób dla pracowników. Wypracowano również porozumienie o połączeniu i należą 
się tutaj podziękowania Prezydentowi oraz Wiceprezydentowi Miasta Przemyśla. 
Członek Zarządu poinformował, że szpital miejski położony jest na 10 ha i nie 
wszystkie budynki są w tej chwili przeznaczone do prowadzenia działalności 
leczniczej, część obiektów objęta jest ochroną konserwatorską dlatego majątek 
pozostanie w gestii Miasta Przemyśla i był to najdalej idący sporny element. 
Podkreślił również, że  konsolidacje na terenie Województwa będą konieczne ze 
względu na bardzo duże zadłużenie sektora leczniczego na Podkarpaciu. Mapa 
potrzeb zdrowotnych, która czeka samorządy pójdzie w kierunku reorganizacji 
szpitali powiatowych i wojewódzkich. Zwrócił się z prośbą o przyjęcie uchwały przez 
Sejmik. Poinformował, że Zarząd jest przekonany iż przyjęty kierunek pozwoli na 
przemyślane i stopniowe reformowanie szpitali na terenie miasta Przemyśla. 

 

Radny Marek Ordyczyński pytał czy zatrudnienie po konsolidacji zostanie 
utrzymane czy tez nie i czy poczyniono w tej kwestii stosowne analizy bo aspekt 
ludzki ma tutaj kluczowe znaczenie.  

 

Członek Zarządu Województwa – Stanisław Kruczek wyjaśnił, że przeprowadzono 
stosowne analizy i została również przekazana do związków zawodowych  
informacja, która określa zasady wynikające z prawa. Prawa pracowników są 
zabezpieczone w ustawie, na podstawie której następuje łączenie podmiotów. 

Pracownicy zostaną przejęci w oparciu o art. 23 Kodeksu Pracy .Zmiana koncepcji 
pierwotnej została wprowadzona przez czynnik związany z tym, że na terenie 
Przemyśla szpitale są największym pracodawcą i Zarząd podchodzi do tej sprawy 
bardzo odpowiedzialnie. Są pewne wyliczenia, które mówią iż część personelu w tej 
chwili  już osiągnęła wiek emerytalny  lub go osiągnie i w pierwszej kolejności będą 
restrukturyzacje w oparciu o pracowników, którzy mają zabezpieczenie socjalne lub 
ich praca powielana jest w dwóch lub trzech jednostkach i będzie to również pewien 
element uporządkowania sytuacji w personelu białym i administracji. Szpital Miejski i 
OLK Przemyśl to podmioty, które były dobrze zarządzane i nie ma w nich przerostów 
administracyjnych.  Pan Marszałek podkreślił, że w tej sprawie sprawy społeczne 
przedłożono ponad ekonomię ponieważ gdyby podchodzono do tematu jedynie pod 
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względem ekonomicznym to wygodniej byłoby podjąć radykalne kroki poprzez 
ograniczenie miejsc pracy.   

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że podczas realizacji poprzedniego punktu 
porządku obrad nie poddał pod głosowanie omawianego projektu uchwały i w 
związku z powyższym czyni to teraz i poddaje pod głosowanie uchwałę  w sprawie 
wsparcia szpitali klinicznych z terenu Województwa Podkarpackiego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/236/15 została podjęta jednogłośnie (26 
głosami za) i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu. 

Za podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XIV/237/15 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku udzielił głosu Prezydentowi Miasta Przemyśla 
– Robertowi Chomie, który podziękował w imieniu Samorządu Miasta Przemyśla za 
dotychczasową współpracę i dzisiejsze głosowanie. Podkreślił, że jest to bardzo 
ważna sprawa i on również  podziela artykułowane obawy ponieważ niezwykle 
ważne jest zachowanie miejsc pracy ale jednocześnie należy dążyć do takich 
rozwiązań, które w przyszłości spowodują dodatkowe miejsca pracy. Zakłada się, że 
przez dwa najbliższe lata będzie zmierzanie do modelu aby w nowo połączonych 
jednostkach przybywało nowych miejsc pracy. Pan Prezydent zapewnił 
zaangażowanie i dalszą współpracę w tej kwestii ze strony Samorządu Miasta 
Przemyśla. Złożył również gratulacje radnym, którzy zostali wybrani do Parlamentu 
RP. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2015 r. + AUTOPRAWKA. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

Uchwała Nr XIV/238/15 została podjęta jednogłośnie (26 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025. + AUTOPOPRAWKA 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

Uchwała Nr XIV/239/15 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i stanowi 
załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 

 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/240/15 została podjęta jednogłośnie (21 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. 
Ojca Pio w Przemyślu. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/241/15 została podjęta jednogłośnie (21 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, 
wydłużającego termin realizacji zadania na okres dłuższy niż jeden rok 
budżetowy, na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/242/15 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie powołania instytucji koronera.   

Członek Zarządu Województwa – Stanisław Kruczek przedstawił radnym projekt 
uchwały. Poinformował, że dyskusja na temat instytucji koronera miała miejsce w 
mediach i była podnoszona przez wielu lekarzy. Przepisy regulujące tę kwestię są 
jeszcze z 1959 roku a od tamtego czasu rzeczywistość polityczna i samorządowa 
uległa zmianie. Obowiązek ten w tej chwili spoczywa na powiatach i problem jest 
tam, gdzie na terenie jednej miejscowości funkcjonują dwa lub kilka N.Z.Z.-ów 
świadczących usługi lekarzy rodzinnych i w wielu przypadkach nie ma kto wypisać 
aktu zgonu. W związku z powyższym Zarząd występuje z inicjatywą aby Sejmik 
podjął uchwałę w sprawie powołania instytucji koronera aby uregulować tę kwestię.  

Następnie w związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/243/15 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień z JST 
dotyczących użyczenia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele 
związane z potrzebami ruchu pieszego/rowerowego na terenie JST oraz 
przekazania zadania utrzymania użyczonej części pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/244/15 została podjęta jednogłośnie (25 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/191/15 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/245/15 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 



12 
 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla JST na terenie województwa 
podkarpackiego. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/246/15 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

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

Radny Marek Ordyczyński zwrócił się z prośbą o przybliżenie projektu uchwały.  

Wicemarszałek Wojciech Buczak wyjaśnił, że zmiana projektu uchwały wynika z 
faktu iż zwolniły się środki ponieważ niw wykorzystano środków dla Diecezji 
Sandomierskiej w wysokości 70 000 zł, Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jana 
Chrzciciele w Załężu w kwocie 10 000 zł oraz dla Powiatu Kobuszowskiego – kwota 
20 000 zł. Środki te w łącznej wysokości 100 tysięcy złotych proponuje się przekazać  
dla: 

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie na 
konserwację elewacji kościoła pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie o 40 000 zł,  

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niwiskach na konserwację ołtarza 
głównego w kościele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach o 10 000 zł, 

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Sanoku na remont 
zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Sanoku – Dąbrówce – 10 000 zł, 

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rakszawie na  prace 
konserwatorskie i restauratorskie rzeźb z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Rakszawie - 10 000 zł, 

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju 
na prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej kościoła pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju – 30 000 zł. 

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XIV/247/15 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja o działalności Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  
w Rzeszowie. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/925/14 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Województwa Podkarpackiego”.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/248/15 została podjęta jednogłośnie (26 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/249/15 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  pod 
nazwą  „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu 
lub aktualizacji programów rewitalizacji”. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/250/15 została podjęta jednogłośnie (22 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIV/251/15 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja ogólna dotycząca stanu realizacji projektu „Trasy rowerowe w 
Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja o stanie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa polski 
Wschodniej – województwo podkarpackie”. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja o stanie realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo – 
kongresowego Województwa podkarpackiego.  

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, 
Sekretarza Województwa Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego 
oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 
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Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
zakresu analizy oświadczeń majątkowych na dzień 9 października 2015 roku. 

Powyższa informacja wraz z uzupełnieniem stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu. 

 

Informacja o działalności Spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 26  do niniejszego protokołu. 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w 
okresie od 18 września  2015 r. do 13 października 2015 r. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XIII sesji w dniu 28 września 2015 
r.            

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie złożyli żadnych interpelacji ani zapytań. 

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radni nie złożyli żadnych wniosków ani oświadczeń. 
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Zamknięcie sesji. 

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

 Sesja zakończyła się o godzinie 12.28.  

  

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Bogdan Romaniuk 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

  

 

 

 
 


