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Protokół Nr XLV/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

 

 

XLV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 22 kwietnia 
2014 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.00. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Wojciech Buczak 
otworzył obrady 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. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce wpłynęły wnioski Zarządu o 
wprowadzenie do porządku obrad: 
 

 sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”. 

 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, 

 korekty do sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji 
kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2013, 

 sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego oraz radnych Województwa Podkarpackiego w latach 2011-
2013. 
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Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro poinformował, że zastanawiał się 
czy na obecnej sesji powinna być wprowadzona informacja o Karcie Dużej Rodziny 
w naszym województwie. Ze względu na fakt, że będzie ona funkcjonować od 1 maja 
br., Zarząd wprowadza informację o sposobie wdrażania i zasadach funkcjonowania 
Karty Dużej Rodziny. Poinformował, że taka informacja została przedstawiona na 
posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i były rozbieżności odnośnie krótkiego terminu 
jej wprowadzania ale w związku z terminem wejścia w życie w dniu 1 maja 2014 r. 
postanowiono wnieść niniejszy punkt do porządku obrad sesji.   

Radny Mariusz Kawa poinformował, że w obradach sesji uczestniczy pan Ryszard 
Cebula reprezentujący Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Niewidomych i prosi o 
udzielenie mu głosu. Chodzi o sprawę nierzetelności w działaniu w stosunku do 
pracy z osobami niepełnosprawnymi na terenie naszego województwa.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że udzieli głosu po punkcie dotyczącym 
przyjęciu protokołu. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski do 
porządku obrad sesji.  

Poinformował, że wprowadzenie do porządku obrad sprawozdania z realizacji 
„Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w roku 2013” nie wymaga głosowania ponieważ materiał wpłynął na ręce 
Przewodniczącego Sejmiku i został przesłany radnym w terminie dłuższym niż 7 dni.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. radni głosowali 
jednomyślnie (23 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 (28 głosami za). 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad korekty do sprawozdania rocznego z 
wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi 
Województwa za rok 2013 głosowało 27 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad sprawozdania z wyjazdów zagranicznych 
Zarządu Województwa Podkarpackiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz radnych Województwa Podkarpackiego w latach 
2011-2013 głosowało 29 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad informacji o sposobie wdrażania i zasadach 
funkcjonowania Karty Dużej Rodziny radni głosowali jednomyślnie (24 głosami za). 

 

Po wprowadzeniu  zmiany porządek obrad XLV  sesji   
przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XLIV sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju 

transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Ramowego programu oddziaływań 

korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Ramowego programu ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie”. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-

Społecznej dla Dorosłych w Mielcu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-

Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy 

najmu zawartej przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z 
Panem Ryszardem Nepalskim zam. os. Armii Krajowej 21, 37-500 Jarosław. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kołaczyce 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kołaczyce. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jarosław 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jarosław. 

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

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stalowa 
Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stalowa Wola. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Przedmieście Czudeckie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przedmieście 
Czudeckie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Dukla i 
Równe oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dukla i Równe. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Majdan 
Królewski i Krzątka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Majdan Królewski i 
Krzątka. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wilcza 
Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wilcza Wola. 

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

24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krzywcza 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krzywcza. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Czermin. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Baranów Sandomierski. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Polańczyk. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podkarpackiego na rok 2014”. 

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

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

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

33. Informacja o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                      
w Rzeszowie w 2013 r.  

34. Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2013 r. 
35. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za 

2013 r.  
36. Informacja z działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych                      

w Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu za 2013 r. 
37. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury 

podległych Samorządowi Województwa za rok 2013 + KOREKTA. 
38. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”. 
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39. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego oraz radnych Województwa Podkarpackiego w latach 2011-
2013. 

40. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 12 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. 

41. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLIV sesji w dniu 31 
marca 2014 r. 

42. Informacja o sposobie wdrażania i zasadach funkcjonowania Karty Dużej 
Rodziny. 

43. Interpelacje i zapytania radnych. 
44. Wnioski i oświadczenia radnych. 
45. Zamknięcie sesji. 

                           

Przyjęcie protokołu  XLIV  sesji.  

Projekt protokołu XLIV sesji został przesłany radnym w wersji elektronicznej. 
Radni nie wnieśli uwag do jego treści.  

Za przyjęciem protokołu radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 

Protokół XLIV sesji został przyjęty.  

 

Ryszard Cebula – Prezes Podkarpackiego Okręgu Polskiego Związku 
Niewidomych poinformował, że reprezentuje rzeszę ponad 4 tysięcy członków 
Okręgu i pojawił się na sesji ze sprawą, która w skali Samorządu Województwa 
nie jest wielka ale dla nich jako największej organizacji pozarządowej jest bardzo 
duża. Poinformował, że od kilkunastu lat dzierżawiony jest 100 metrowy obiekt 
na terenie OLK, który niezbędny jest do działań rehabilitacyjnych, spotkań i 
szkoleń ludzi niewidzących. Miejsce to  jest znakomite dla osób dojeżdżających 
bowiem blisko jest kolej, PKS oraz inne środki transportu i jest to bardzo 
dogodna lokalizacja. Sytuacja osób niepełnosprawnych jest coraz trudniejsza 
pod względem finansowym, ponad rok temu był ukłon ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego w kwestii płacenia za dzierżawę w wysokości 1 zł za m2 . Od 
tego roku nie było już tak dużej przychylności i muszą płacić pieniądze, które w 
skali okręgu są znaczące, jest to około 1 tysiąc złotych miesięcznie. Pan Prezes 
poinformował, że dwukrotnie zwracał się w tej kwestii do Zarządu, który stoi na 
stanowisku, że stawka jest niska i faktycznie komercyjnie nie jest ona wysoka 
lecz dla organizacji, która nie ma żadnych dochodów kwota jest wysoka. 
Poinformował, że on sam jest społecznikiem i nie pamięta czy kiedykolwiek 
rozliczył jakąś delegację i całym sercem jest dla tych ludzi i prosi radnych o 
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potraktowanie Związku Niewidomych jako jednego z obiektów władz 
samorządowych. Prosił o  spowodowanie aby wrócić do opłaty z ubiegłego roku. 
Wyjaśnił, że nie prosi o siebie lecz o wszystkie dojeżdżające osoby. Podkreślił, 
że mimo cen, które nie są wysokie nie stać ich na obecne stawki. Kończąc swoje 
wystąpienie prosił o serce i wyrozumiałość dla niewidomych.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że niniejsza sprawa wymaga zajęcia się 
na roboczo przez Zarząd i stosowną komisję. Szkoda, że nie była przedmiotem 
interpelacji danego radnego. Wyraził nadzieję, że na kolejnej sesji będzie 
stanowisko Zarządu i kompetentnych osób w tej kwestii.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 

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

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że chce dodać jedno zdanie do 
poprzedniego wystąpienia bo faktycznie zajmował się ta sprawą z ramienia 
poprzedniego Zarządu, który nie widział najmniejszych problemów aby 
wydzierżawić za złotówkę lokal i trudno debatować na ten temat i poddawać 
pracom komisji bo jest to decyzja Zarządu. Nic nie stoi na przeszkodzie aby 
wyrazić taką zgodę na wynajęcie lokalu za symboliczną opłatę. Radny zwrócił się 
z apelem do Zarządu aby kontynuował on to, co w tej kwestii było już wcześniej 
podjęte.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że w porządku obrad znajduje się 
punkt dotyczący zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Rzeszowie. 

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że można nadać tematowi rygor normalnej 
procedury i dyskutować w tej kwestii długo lecz sytuacja, która sprowokowała 
obecność Prezesa na sesji nakazuje radnym zachować się inaczej. Stwierdził, że 
dzisiaj należy poddać pewnej weryfikacji sytuację wynajmu obiektów dla  różnych 
związków osób niepełnosprawnych, nie tylko niewidomych bo być może takich 
przypadków jest więcej. Należałby się zastanowić czy nie można byłoby 
prowadzić wspólnej polityki województwa w tym obszarze. Niewidomi to 
szczególna grupa osób niepełnosprawnych, lokalizacja jest tutaj doskonała i 
należałoby się zastanowić czy nie można byłoby zastosować innej formy np. 
użyczenia i wtedy kolejne samorządy nie musiałby się zastanawiać się w tej 
kwestii.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że odniósł się pozytywnie do wniosku 
radnego i udzielił głosu gościowi w trybie poza proceduralnym, oczekując, że 
radny nie wykorzysta tego do spontanicznej debaty. Zwrócił uwagę, ze w tej 
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sprawie można było zgłosić wniosek do porządku obrad i na pewno by się on w 
nim znalazł. Prosił o nie wykorzystywanie takich sytuacji do zastępczych debat 
poza porządkiem obrad. 

Radna Lidia Błądek zwróciła się do radnego Kawy i Miklicza stwierdzając, że 
rządzili prawie trzy lata i dlaczego tego nie załatwili. Zwróciła uwagę, że Prawo i 
Sprawiedliwość, które rządzi województwem załatwi sprawę bo zajmuje się ono 
takimi problemami. Radna stwierdziła, że myśli iż zostanie to szybko załatwione  
bo sprawa jest na tyle poważna, że nie ma nawet o czym dyskutować i na pewno 
nie będzie sporów tylko zostanie to załatwione najlepiej jak to jest możliwe  tj. za 
symboliczną złotówkę czy też nieodpłatne użyczenie. Radna apelowała do 
Marszałka i Zarządu aby sprawę jak najszybciej załatwić.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę kolejnym osobom, które zgłosiły się do 
zabrania głosu, że obecnie realizowany jest punkt dotyczący zmian w statucie 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i prosi o 
wypowiadanie się w tej kwestii.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że skoro głos w podnoszonej kwestii  mogła 
zabrać Wiceprzewodnicząca Sejmiku – Lidia Błądek to radnym opozycyjnym 
również wolno to uczynić. Radna zwróciła się do radnej Lidii Błądek, że oni 
sprawę załatwili a chodzi o to, że oni tego nie uczynili i prosi nie podpisywać się 
teraz, że PiS jest taki człowieczy bo widać to w działaniach prowadzonych w 
sprawach kadrowych na terenie Województwa Podkarpackiego, w Urzędzie 
Marszałkowskim, ile osób traktuje się  jak  człowieka a ile jako polityków na 
zasadzie – „raz sierpem raz młotem”.  

Radny Sławomir Miklicz zwrócił uwagę, że Wiceprzewodnicząca nie słuchała 
bo Prezes i on o tym mówił, że do tej pory tak było bowiem było 1 zł a teraz 
zostało to zmienione. Stwierdził, że wydaje mu się, że właśnie oni podeszli do 
sprawy w ten sposób, jak mówi Wiceprzewodnicząca aby tak było. Stwierdził, ze 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku powinna to trochę inaczej przedstawić.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro stwierdził, ze nie miał 
zabierać głosu w niniejszym temacie ale pada w tej kwestii wiele nieprawdy, że 
poprzedni Zarząd załatwił temat a obecny ucina. Tak naprawdę nie mówi się do 
końca prawdy bo decyzję odnośnie tego, że obiekt jest przekazany za  
symboliczną złotówkę  podjął on i Marszałek Województwa – Władysław Ortyl. W 
pewnym momencie było to załatwione ale nie zostało załatwione, poprzedni 
Marszałek nie wypowiedział się w tym temacie, najpierw zajął stanowisko ale nie 
sfinalizował go, potem z tego stanowiska się wycofał i decyzja odnośnie 
odpłatności za symboliczną złotówkę została podjęta przez obecny Zarząd. 
Jednocześnie było jednoznacznie zapisane  w piśmie do Prezesa, że powyższe 
jest obowiązujące do końca 2013 roku. Pan Prezes w tym temacie nie 
występował, zaczął  interesować się tematem dopiero na początku obecnego 
roku, kiedy zaczęły napływać informacje, że ma kwotę nie 10 zł od m2  lecz 7 zł. 



8 
 

8 
 

Kwota ta może się rzeczywiście wydawać duża, bo wynosi ona 700 zł i jest na 
pewno wyższa niż poprzednio ale cała procedura uruchomienia tego wyglądała 
trochę inaczej niż zostało to przedstawione. Zwrócił się z prośbą o zakończenie 
tematu. Zarząd jeszcze raz pochyli się nad tematem. Prosiła aby nie mówić 
nieprawdy. 

Przewodniczący Sejmiku ponownie zwrócił uwagę, że nie ma dyskusji w tym 
temacie w porządku obrad sesji a sprawa została wyjaśniona przez członka 
Zarządu Województwa.  

 Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że nawet nie wie jak komentować 
wypowiedź przedmówcy i powie tylko, że było płacone tyle ile przedstawił Prezes 
i było tak już znacznie wcześniej. Można o tym z nim porozmawiać bo był on u 
niego wiele razy w tej sprawie. Radny stwierdził, że nie wie co Zarząd podjął w 
tej sprawie w ubiegłym roku po objęciu władzy. 

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że nie ma nad czym toczyć boju. Stwierdził 
również, że Prezes Cebula pojawił się tutaj aby załatwić temat, zwracając się do 
Marszałka Pióro powiedział, że nie można zachowywać się nieelegancko  i nie 
chciał o tym mówić aby nie wzbudzać nadmiernych emocji ale przecież 
rozmawiali o tym i problem nie został załatwiony. W związku z tym dzisiaj 
stajemy przed faktem takim aby załatwić temat w innej płaszczyźnie. Rozumie, 
że jest wola załatwienia tego kompleksowo tak aby kolejny raz wizyta osób 
reprezentujących osoby niepełnosprawne w naszym terenie nie musiała 
odbywać się w ten sposób. 

Radny Tadeusz Majchrowicz stwierdził, że czuje się zażenowany tym co 
odbywa się na sali obrad po głosie pana Prezesa Ryszarda Cebuli i nie wie czy 
jego wniosek będzie do zrealizowania ale wnosi aby wszystkie głosy po tym 
wystąpieniu nie były protokołowane. Protokół jest pewnym dokumentem 
dostępnym na stronie internetowej i byłoby mu wstyd gdyby jego wyborcy – a w 
tych wyborach on nie kandyduje, czytali, że coś co nie znajduje się w porządku 
obrad zajęło  godzinę czasu w trakcie sesji..  

 

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/924/14 została podjęta jednogłośnie (27 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju 
transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”. 
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Infrastruktury. 

Członek Zarządu – Bogdan Romaniuk poinformował, że na sali obrad obecni 
są przedstawiciele firmy, która opracowała plan rozwoju transportu. Pytał czy 
radni wyrażają wolę aby przedstawić im niniejszy plan. 

W związku z brakiem takiej woli przystąpiono do dyskusji.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że plan zrównoważonego rozwoju transportu 
zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego będzie rzutował na dłuższą 
perspektywę. Będzie to również rzutować na to jak będą potraktowani 
pasażerowie oraz jaka będzie łączność pomiędzy poszczególnymi miastami w 
regionie, dostęp do instytucji publicznych itp. Istotnym elementem są dopłaty do 
biletów ulgowych dla uczniów i studentów bo będzie to również rzutować na 
kondycję województwa. W analizie komunikacyjnej Województwa 
Podkarpackiego na stronie 20. dane dotyczą autobusowych korytarzy 
transportowych i jest temu poświęcona cała tabela nr 5  i niestety nie oddaje ona 
rzeczywistej wielkości poziomu przewozów bo np. w korytarzu Przeworsk – 
Rzeszów pokazano, że jest 185 kursów na dobę, natomiast następny wytyczony 
korytarz Łańcut –Rzeszów – 136 kursów na dobę. Wiadomo przecież, że 
autobusy z Przeworska jadą przez Łańcut, co wskazuje, że w  ilości kursów 
Łańcut – Rzeszów nie uwzględniono kursów z Przeworska do Rzeszowa. W 
odniesieniu do korytarzy Krosno – Rzeszów, Leżajsk – Rzeszów brak jest 
bliższego określenia przebiegu korytarzy bowiem z Krosna do Rzeszowa 
znaczenie mają przynajmniej dwie trasy tj. przez Lutczę i Strzyżów, podobnie jak 
z Leżajska do Rzeszowa przez Łańcut i Sokołów. Autorzy projektu planu 
transportowego określili trzy warianty sieci transportu kolejowego i 
autobusowego do objęcia użytecznością publiczną. W wariancie pierwszym 
minimalnym ograniczono się tylko do przewozów na liniach kolejowych i nie dziwi 
się temu bo firma, która nad tym pracowała jest firmą kolejową. Są to przewozy 
Kraków Główny – Rzeszów – Przemyśl – linia 91, - 16 par pociągów, Przeworsk 
– Stalowa Wola – Rozwadów – linia nr 68 -  8 par pociągów , Rzeszów Główny – 
Tarnobrzeg – Stalowa Wola - Rozwadów – Lublin – linie nr 71, 25, 74, 68 – 8 par 
pociągów, Rzeszów Główny – Jasło – linia 106 - 8 par pociągów, Jasło – Sanok 
– Zagórz linia nr 108 oraz  budowa linii Rzeszów Główny – Port Lotniczy 
Rzeszów – Jasionka i rewitalizacja w ciągu kolejowym Dębica – Mielec  - 
Stalowa Wola – Rozwadów. W zakresie linii autobusowych sieć połączeń 
użyteczności publicznej nie będzie obejmować żadnych linii komunikacyjnych. W 
stosunku do transportu samochodowego jest to rozwiązanie bardzo restrykcyjne 
uderzające przede wszystkim w uczniów, studentów i emerytów tj.  grupy, która 
najczęściej korzysta z tej komunikacji co wykazano w badaniach ankietowych.  

Z drugiej strony badania napełnień w pociągach regionalnych wykazały, że w 
czterech badanych spośród czterech wykonywanych pociągów zapełnienie 
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wynosiło 10, 1 , 5 , 23 osoby. W sześciu badanych spośród 9 wykonywanych 
pociągów napełnienie wynosiło 6, 2, 23, 23, 2 i 4. Mimo bardzo niskiego 
zapełnienia zakłada się dużą ilość dodatkowych pociągów. Pojawia się więc 
pytanie kiedy zostaną one zapełnione. Zadaniem publicznego transportu 
zbiorowego jest m.in. podnoszenie jakości świadczonych usług, które mogą w 
znaczący sposób wpłynąć na wzrost konkurencyjności przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej. Według autora planu transportowego poziom tych usług 
powinien uwzględniać: częstotliwość kursowania, dostępność transportu 
publicznego, niezawodność, prędkość komunikacyjną i punktualność. Zwłaszcza 
ten ostatni element standardu usług przewozowych budzi zastrzeżenia bowiem 
przez punktualność na stronie 122 w przewozach kolejowych rozumie uzyskanie 
co najmniej 90% punktualności pociągów na wszystkich stacjach, przy czym za 
punktualny rozumie się pociąg, którego opóźnienie nie przekracza 5 minut. Nie 
dopuszcza się przyśpieszenia. Przez punktualność przewozów autobusowych 
rozumie się uzyskanie minimum 85% punktualności kursowych autobusów 
kontrolowanych co najmniej na przystankach kluczowych tj. takich, na których 
zatrzymanie jest obligatoryjne, przy czym za punktualny rozumie się taki, którego 
opóźnienie nie przekracza 5 minut. Nie dopuszcza się przyśpieszenia. Jest to 
zbyt wysoka tolerancja uwzględniają kilkunastokilometrowe kursy w komunikacji 
podmiejskiej. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy 
regionalnym transportem kolejowym i lokalnym, regionalnym i 
międzyregionalnym transportem autobusowym, komunikacja miejska a 
transportem indywidualnym stanowi istotny element rozwoju transportu 
publicznego. Niestety nie ma tu synchronizacji. Według autorów projektu 
szkieletem transportu publicznego w województwie jest kolej regionalna. Trudno 
to sobie wyobrazić widząc dzisiejszy obraz kolei. W planie zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego 
powinna znaleźć się szybka kolej miejska obsługująca aglomerację rzeszowską, 
funkcjonująca na tzw. krzyżu rzeszowskim w relacji Sędziszów Małopolski, 
Rzeszów Główny, Łańcut, Kolbuszowa, Rzeszów Główny, Strzyżów z dużą 
częstotliwością kursów i dużą gęstością przystanków. Wszyscy, którzy chcą 
korzystać z kolei powinni to czynić ale oprócz tego powinny być dobre drogi 
transportowe, które nie zostały tutaj wyszczególnione. Radna zwróciła się z 
prośbą aby autorzy projektu uzupełnili go bo następne pokolenia będą narzekać 
jeśli nie będzie dopłat dla studentów i uczniów.  

Radny Bronisław Tofil poinformował, że ma kilka uwag do materiału. Na stronie 
11 w punkcie 4. Sieć komunikacyjna w Województwie Podkarpackim wymieniane 
są przejścia drogowe, kolejowe i lotnicze i uważa za duży błąd ujęcie jako 
przejście drogowe - punkt 1. Przemyśl – Medyka. Rozumie bowiem, że Medyka – 
Szeginie jest przejściem granicznym natomiast z Przemyśla do Medyki póki co 
granica nie została jeszcze przesunięta, chyba że autor opracowania ma jakieś 
informacje, że coś się zmieniło. Przemyśl i Medyka są w Polsce więc nie jest to 
przejście graniczne. Jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń i korzystanie z 
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przystanków to na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 kwietnia br. 
omawiano temat, że przewoźnicy korzystają z przystanków, które finansują 
gminy i z tego tytułu wpływają lub też nie odpłatności od przewoźników a 
generalny wniosek był taki, że są to wpływy minimalne. Dlatego też należałby się 
zastanowić nad tym aby te wpływy miały miejsce. Radny poinformował, że jest 
opracowanie dotyczące Prezydentów Miast i wymienia się Prezydentów Miast 
Krosna, Rzeszowa, Przemyśla i Tarnobrzega. Stwierdził, że jego bardzo to razi 
bo na mapie dalej jest miasto Krosno, więc nie Krosna, Przemyśl a nie 
Przemyśla itd. Radny poinformował, że ma pytanie w kwestii wydawania 
zezwoleń przez Prezydentów miast grodzkich a dotyczących powiatów 
ziemskich, pytał  czy to nie jest jakieś nadużycie. Zwrócił również uwagę, że na 
stronie 16 opracowania podano wykresy ale nic one nie mówią bowiem ani oś 
rzędnych ani oś odciętych nie są opisane. Ponadto udział autobusów 
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych to jedynie 2%, 
wnioskował aby przy wydawaniu zezwoleń wprowadzić obligatoryjny zapis, że 
zezwolenie na transport będzie udzielone wtedy, kiedy autobus będzie 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną 
sprawnością ruchową. Jest również w materiale zapis, ze przewoźnicy byli 
proszeni o podanie liczby miejsc w autobusach. Radny stwierdził, że prosić to 
może on Marszałka lub Przewodniczącego natomiast tutaj powinien być 
obligatoryjny nakaz podania ilości miejsc w autobusach. Jeśli chodzi o transport 
lotniczy Rzeszów – Jasionka to jest zapis, że w przyszłości, w niewielkim 
oddaleniu będzie przebiegać autostrada A 4 a przecież ona już przebiega. Na 
stronie 41 w Priorytecie I jest wspieranie inwestycji komunikacyjnych, drogowych, 
kolejowych i lotniczych i zapis mówi o modernizacji sieci kolejowych, w tym 
magistrali E 30 i linii państwowej nr 71, radny stwierdził, że brakuje mu natomiast 
linii Przeworsk – Nisko –Stalowa Wola w kierunku Lublina. Jest również zapis, że 
jest bardzo dobra współpraca gospodarcza z Ukrainą, zapis ten chociażby w 
świetle embarga nałożonego na polską wieprzowinę  jest nieaktualny. Jeśli 
chodzi o połączenia autobusowe, w których planowane jest uruchomienie 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej – podane są pary tj. sześć par 
Rzeszów – Nisko i sześć par Rzeszów – Stalowa Wola. Radny zwrócił uwagę, że  
Nisko i Stalowa to praktycznie jeden organizm miejski więc należałoby to również 
połączyć aby był to jeden zestaw sześciu par a nie dwanaście.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę aby nie mylić Rosji z Ukrainą. 

Radny Jan Tarapata stwierdził, że niezwykle ważne jest aby do niniejszego 
tematu podejść rozsądnie. Rozmowy na ten temat zostały podjęte na początku 
roku 2011 po ukazaniu się ustawy o transporcie zbiorowym, która obligowała 
pewne postępowanie dotyczące wprowadzenia planu transportowego. 
Rozpatrując plan transportowy należy zwrócić uwagę na to, że jest to niezmiernie 
ważny dokument na przyszłość. W zależności od tego jak on zostanie 
wypracowany, takie będą rozwiązania komunikacyjne na terenie Województwa 
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Podkarpackiego. Będzie to również dawać możliwości rozwojowe województwu 
oraz stwarzało pewne progi dojścia do pewnych rozwiązań. Jeżeli będzie 
zwięzłość wszystkich opracowań dotyczących transportu kolejowego, 
autobusowego i lotniczego to pozwoli to na dobry rozwój poszczególnych 
regionów województwa i usunięcie barier rozwojowych i komunikacyjnych oraz 
daje pewne możliwości na przyszłość. Jeśli zostanie stworzony dobry transport i 
zostaną stworzone dobre dokumenty jeśli chodzi o wyłanianie operatora to da to 
pewne możliwości jeśli chodzi o korzystanie z transportu, który będzie 
dostosowany do potrzeb i jakości usług. Obecnie rynek usług komunikacyjnych 
autobusowych jest niezorganizowany bo funkcjonuje on na busach oraz 
autobusach dwudziestoparoletnich więc jakość wykonywanych usług jest 
mizerna wręcz niebezpieczna. Jeśli plan transportu uwzględni wszystkie 
zapotrzebowania mieszkańców województwa to wtedy życie gospodarcze będzie 
się lepiej toczyło. Jeśli chodzi o budowanie sieci i dostosowanie do potrzeb 
transportowych to główny szkielet będzie opierał się na transporcie kolejowym. 
Uzupełniając go transportem autobusowym można dobrze to zbudować na 
terenie województwa. System intermodalny jest niezwykle ważny w systemie 
transportu w związku z tym, że jeśli chce się budować szkielet w oparciu o kolej 
to należy stworzyć miejsca, które będą postojowymi, gdzie będzie można dotrzeć 
samochodami a później korzystać z innych środków transportu. Dobre i mądre 
przygotowanie planu transportu da możliwość rozwoju województwa w 
przyszłości.  

Członek Zarządu – Bogdan Romaniuk przypomniał, że jeśli chodzi o plan 
transportu to rozmawia się na ten temat już od 2011 roku i ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym weszła w życie w dniu 1 marca 2011 roku i określiła ona 
zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym 
transporcie zbiorowym realizowanym na terenie Rzeczypospolitej. Art. 9 pkt 1 
ustawy określił, że województwo opracowuje zrównoważony plan publicznego 
transportu w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej . Sejmik 25 lutego dokonał zwiększenia planu wydatków 
budżetu województwa w dziale 600 przeznaczając kwotę 700 tysięcy złotych na 
opracowanie planu zrównoważonego planu publicznego transportu zbiorowego. 
Zarząd w dniu 24 maja 2013 roku podpisał umowę z firma Blue Ocean, która 
została wybrana w procedurze przetargowej. Celem opracowania planu 
transportowego jest określenie zapotrzebowania oraz sieci połączeń 
komunikacyjnych w kolejowych i drogowych przewozach pasażerskich w 
perspektywie do 2025 roku. Od 3 do 25 października 2013 roku opracowany 
przez firmę plan został przedstawiony do publicznych konsultacji. Odbyły się 
posiedzenia Komisji Gospodarki i Infrastruktury, brali w nich udział również 
zainteresowani przewoźnicy. Dokument ten został więc został poddany szerokim 
konsultacjom. Należy również przypomnieć, że plan będzie obowiązywał od 1 
stycznia 2017 roku i nie jest ostateczny. Zarząd Województwa na posiedzeniu w 
dniu 11 marca 2014 roku rekomendował wariant, który był przedmiotem obrad 
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komisji oraz konsultacji. Dzisiaj radni mają przedstawiony drugi wariant wybrany 
przez Zarząd. Zarząd oraz firma przygotowująca plan brały również pod uwagę 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2011 roku, które określa co powinien 
zawierać taki plan. Przy drugim wariancie Zarząd brał pod uwagę napełnienia ale 
również  kwestie finansowe i możliwości województwa  bo wiadomo, że 
samorząd województwa co roku dokłada do przewozów regionalnych niemałe 
środki. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem plan transportowy powinien 
zawierać ocenę i prognozę potrzeb przewozowych z uwzględnieniem w 
szczególności lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, gęstości zaludnienia 
obszaru objętego planem transportowym, zapewnienia dostępu osobom 
niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej. Należało 
również wziąć pod uwagę finansowanie usług przewozowych, w tym źródła i 
formy finansowania, preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu z 
uwzględnieniem infrastruktury znajdującej się na obszarze województwa, zasady 
organizacji rynku przewozów, w tym przewidywany tryb wyboru operatora 
publicznego transportu zbiorowego, pożądany standard usług przewozowych, 
przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera. Pan 
Marszałek podkreślił, że firma, która opracowała plan transportu dla naszego 
województwa, czyniła to również dla innych jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce. Podkreślił, że  nie jest to plan ostateczny bo po 1 stycznia 2017 roku 
jeśli nie będzie on w dostatecznym stopniu realizowany w województwie można 
będzie nanosić do niego zmiany. 

Kierownik z Departamentu Dróg, Transportu Publicznego i Zbiorowego 
odnosząc się do pytania radnego Bronisława Tofila wyjaśniła, że zgodnie z 
obowiązującym systemem prawnym zezwolenia wydają Prezydenci na prawach 
powiatu. Po roku 2017 jeśli będą komercyjni przewoźnicy to będą jeździć na 
potwierdzeniach zgłoszenia i przejdzie to do kompetencji Marszałka. Na tych 
liniach również mogą być organizowane przewozy użyteczności publicznej przez 
Marszałka, ale ze względu na to, że są to przewozy, które mają charakter lokalny 
tworzą się związki międzygminne, miasta współpracują z gminami między 
ościennymi i  tworząc te związki planują organizowanie publicznego transportu 
zbiorowego. Mają one charakter bardziej lokalny.  

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.   

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/925/14 została podjęta jednogłośnie (27 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Ramowego programu 
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie”. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/926/14 została podjęta jednogłośnie (27 głosami 
za) i stanowi załącznik nr  6 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/927/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Ramowego programu ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie”. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/928/14 została podjęta jednogłośnie (23 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 
2020”. 

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

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej – Janusz Ciółkowski stwierdził, że program jest bardzo ważny bo 
obejmuje okres aż 7 lat. Program wspomniany powyżej tj. „Ramowy program 
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ochrony ofiar przemocy w rodzinie” łączy się integralnie z niniejszym programem. 
Komisja szczegółowo zajmowała się tymi problemami. Sprawa nie jest błaha 
bowiem wydaje się, że jesteśmy w nowej kulturze, nowym czasie i  oblicza tych 
uzależnień się zmieniły ale fakty mówią o tym, że problem istnieje i jest to 
naczelny problem patologii społecznych, które są w Polsce i jest to specyfika 
polska. Alkohol jest zdecydowanie największym problemem. Po wprowadzeniu 
akcyzy w 2010 roku wydawało się, że problem się zmniejsza bo o litr zmniejszyło 
się spożycie alkoholu na osobę ale od 2012 roku znów jest wzrost spożycia 
alkoholu i jest w tej kwestii ogromny problem. Poza budowaniem dróg i 
problemami makro, dla województwa ważne są również problemy społeczne, w 
tym również te omawiane dzisiaj. Smutne jest, że przy opracowywaniu tego 
programu nie padły żadne uwagi na jego temat. Pocieszeniem jest jednak to, że 
program został przygotowany przez zespól znakomitych ekspertów z różnych 
dziedzin profesjonalnie zajmujących się sprawami alkoholu i profilaktyki 
alkoholowej. Program jest bardzo profesjonalny, całościowy, obejmuje dużą 
perspektywę czasową tj. okres 7 lat. Jest programem otwartym, ma być oceniany 
co roku i rozszerzany ponieważ specyfika uzależnień i sytuacja społeczna 
ulegają zmianie. Komisja miała uwagę aby zespół, który przygotował program 
stworzył stałe ciało konsultacyjne, które oceniało by program i kierunki jego 
rozwoju oraz uaktualniało go aby nie był on sztywnym dokumentem tylko 
przyjętym na sesji. Potrzebne są również dane diagnostyczne. Teraz opieramy 
się na danych z 2010 roku jeśli chodzi o sytuacje ogólną, natomiast ostatnie 
badanie u młodzieży obejmuje 2011 rok. W tej perspektywie 7 letniej konieczne 
jest nowe badanie epidemiologiczne i ma nadzieję, ze zostanie ono 
zaplanowane. Jeśli chodzi o wymiar finansowy to program jest samofinansujący 
się, więc obejmuje jedynie środki z tzw. „butelkowego”  i województwo nic do 
niego nie dopłaca. Ma być to program krystalicznie czysty tj. zakłada, że 
pieniądze te rzeczywiście będą wydane na sprawy związane z profilaktyką i 
terapią problemów alkoholowych. Z doświadczenia wiadomo, że różnie to 
wygląda na szczeblu gmin i powiatów bo jest to tzw. łatwy pieniądz, który pod 
przykrywką można przeznaczyć na różne cele. Województwo powinno być więc 
tutaj wzorem czystości realizacji tych celów i jednocześnie integrować wszystkie 
działania dla całego województwa, stąd postulowany przez komisję Zespół 
Ekspertów, który na szczeblu wojewódzkim integrowałby te działania. Radny 
stwierdził, że cieszy go, że ważna część pieniędzy z funduszu butelkowego 
przeznaczona jest na Centra Integracji Społecznej tj. na aktywizację społeczną 
ludzi, którzy mają problemy. Praca jest podstawa aby im pomóc. Baza 
terapeutyczna na szczeblu województwa jest dobra, tylko w dwóch powiatach 
brakuje poradni odwykowych. Wskaźniki odwykowe w naszym województwie są 
podobne jak krajowe. Radny podkreśli że generalnie Program jest dobry z 
zastrzeżeniem, że powinien być oceniany co roku, przewartościowywany i 
rozwijany oraz aby zaistniało przy nim ciało opiniodawcze. 
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Następnie  w związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do 
głosowania nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/929/14 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Mielcu. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/930/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. 

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

Radny Zygmunt Cholewiński pytał czy w związku z tym, że tworzona będzie 
Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Mielcu i Medyczno-
Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, będzie 
dwóch dyrektorów itd. I czy nie będzie rozrostu administracji.  

Wicemarszałek Województwa – Jan Burek wyjaśnił, że będzie jedna dyrekcja i 
jedna jednostka więc nie będzie dodatkowych kosztów.  

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/931/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej . 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania.  

Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XLV/932/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/933/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy 
najmu zawartej przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z 
Panem Ryszardem Nepalskim zam. os. Armii Krajowej 21, 37-500 Jarosław. 

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/934/14 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

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

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania nad 
projektem uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała Nr XLV/935/14 została podjęta jednogłośnie (24 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

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

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/936/14 została podjęta jednogłośnie (27 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

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

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/937/14 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

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

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/938/14 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stalowa 
Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stalowa Wola. 

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/939/14 została podjęta jednogłośnie (24 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Przedmieście Czudeckie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przedmieście 
Czudeckie. 

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/940/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Dukla 
i Równe oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dukla i Równe. 

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/941/14 została podjęta jednogłośnie (24 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji 
Majdan Królewski i Krzątka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Majdan 
Królewski i Krzątka. 

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/942/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wilcza 
Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wilcza Wola. 

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/943/14 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

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

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/944/14 została podjęta jednogłośnie (24 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Krzywcza oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krzywcza. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/945/14 została podjęta jednogłośnie (24 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Czermin. 

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

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

 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/946/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Baranów Sandomierski. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/947/14 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Polańczyk. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania nad 
projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/948/14 została podjęta jednogłośnie (26 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/949/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podkarpackiego na rok 2014”. 

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

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

W jego wyniku Uchwała Nr XLV/950/14 została podjęta jednogłośnie (25 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

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

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

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

Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr XLV/95/14 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
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Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Czesław Łączak zgłosił wniosek o ½ 
godziny przerwy. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ogłasza przerwę do godziny 13.00.  

Po przerwie o godzinie 13.10 Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady i 
przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad sesji.  

 

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

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów 
oraz Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

Skarbnik Województwa – Janina Jastrząb poinformowała, że zmiany w 
budżecie obejmują zmiany w dochodach, wydatkach i w deficycie. Zmiany planu 
wydatków związane są ze zmniejszeniem kwot o 2 miliony 200 tysięcy i 
równocześnie zwiększeniem o 19 milionów 400 tysięcy złotych. Per saldem 
następuje zwiększenie dochodów o 17 milionów 200 tysięcy złotych. Dotyczy to 
głównie środków budżetu UE i środków budżetu państwa i związane jest z 
niewykonaniem zakresu z 2013 roku i wprowadzeniem dwóch nowych 
przedsięwzięć i ich finansowaniem. Następuje również zwiększenie wydatków o 
kwotę 56 milionów 500 tysięcy złotych, natomiast zmniejszenie o 10 milionów 
800 tysięcy złotych, per saldem jest zwiększenie wydatków o 45 milionów 700 
tysięcy złotych. Zmiany w wydatkach związane są z przywróceniem 
niewykonanego zakresu rzeczowego w 2013 roku na przedsięwzięciach 
wieloletnich współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa. Jeśli chodzi o 
wydatki to jest również ustalenie planu dla trzech nowych przedsięwzięć, które 
będą jednocześnie wprowadzane do WPF i dotyczy to dwóch przedsięwzięć z 
zakresu oświaty realizowanych przez PCEN. Przedsięwzięcia te będą 
finansowane z budżetu państwa w formie dotacji z UE. Jest to projekt „Od 
przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” . 
Kolejny to „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji ..”. Jeden projekt dotyczy 
kultury i jest on realizowany przez Muzeum Zamek w Łańcucie „ Ochrona i 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 
remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów muzeum w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto jest również zwiększenie 
planu wydatków na prace związane z modernizacją dróg gminnych. W ramach 
przeniesień następują  zmiany pomiędzy działami i paragrafami w ramach RPO, 
PO KL. Kolejne zmiany dotyczą  zwiększenie planu wydatków ze środków 
własnych na kwotę 6 milionów 600 tysięcy złotych i obejmuje to  budowę 
chodników, konserwacje zabytków i wydatki na kulturę. Ponadto w ramach zmian 
w budżecie następuje zapewnienie  pomocy finansowej dla Miasta Dębicy, co 
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jest wynikiem uchwały podjętej przez Sejmik w poprzednim miesiącu.  Na skutek 
zmian w dochodach i wydatkach następuje w uchwale zwiększenie deficytu o 28 
milionów 600 tysięcy złotych. Jako źródło finansowania są wolne środki z 
rozliczenia roku 2013. Jeśli chodzi o autopoprawki do projektu uchwały to 
obejmują one zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 2 miliony 900 
tysięcy złotych i dotyczą dodatkowego zwiększenia wydatków na budowę 
chodników o 900 tysięcy złotych. W sumie jeśli chodzi budżet na 2014 rok kwota 
na budowę chodników to 4 miliony 400 tysięcy złotych. Kolejna zmiana to 
dodatkowe zwiększenie wydatków na konserwację zabytków o 400 tysięcy 
złotych. Ponadto jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o 
milion 600 tysięcy złotych i dotyczy to podwyżek dla pracowników w instytucjach 
kultury podległych samorządowi województwa. Ponadto autopoprawka obejmuje 
podział wydatków na juwenalia dla poszczególnych szkół wyższych. Ostatecznie 
podsumowując zmiany w budżecie waz z autopoprawkami to per saldem 
zwiększenie dochodów o kwotę 17 milionów 200 tysięcy złotych, zwiększenie 
wydatków 48 milionów 700 tysięcy złotych i zwiększenie deficytu – 31 milionów 
500 tysięcy złotych. W tej chwili deficyt budżetu na 30 kwietnia wynosi 76 
milionów 162 tysiące złotych.  

Radna Anna Kowalska poinformowała, że nie otrzymała propozycji podziału 
środków na chodniki i w związku z tym ma pytanie czy zostały uwzględnione 
wcześniej zrobione dokumentacje, których termin ważności się kończy i 
zobowiązania jakie podjęły gminy o zabezpieczeniu środków, czy było to 
dzielone politycznie. Pytała również dlaczego zmniejsza się plan wydatków z 
budżetu województwa na Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w 
Ustrzykach Dolnych o kwotę 700 tysięcy złotych. Radna stwierdziła, że popierała 
Marszałka kiedy zobowiązał się, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego w 
Ustrzykach będzie utrzymana. Chodzi oto aby nasza młodzież nie tułała się za 
granica lecz tutaj zdobywała kwalifikacje. Z budżetu województwa przeznacza 
się środki na różne cele i nie będzie komentować jak ona to ocenia, natomiast na 
Szkołę Mistrzostwa Sportowego zdejmuje się kwotę 700 tysięcy złotych.  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk poinformował, że 
dwukrotnie spotkał się z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych w tej kwestii i wspólnie 
doszli do wniosku, że w tym roku poprzez brak zainteresowania i późne rozmowy 
w tej sprawie będzie lepiej, żeby tę kwestie przesunąć na kolejny rok. Środki, 
które pierwotnie były zarezerwowane na Szkołę Mistrzostwa Sportowego w 
Ustrzykach Dolnych Zarząd proponuje przesunąć na dwa programy wspólne z 
Ministrem Sportu tj. na Multisport oraz Mały Mistrz.  

 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania 
nad projektem uchwały.  
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Za jej podjęciem głosowało 20 radnych, 3 radnych było przeciw, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr XLV/952/14 stanowi załącznik nr 32  do 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 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów 
oraz Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

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

Za jej podjęciem głosowało 23 radnych, 3 radnych było przeciw, nikt nie  
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XLV/953/14 stanowi załącznik nr 33  do protokołu. 

 

Informacja o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                      
w Rzeszowie w 2013 r.  

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

 

Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2013 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za 
2013 r.  

Sprawozdanie  niniejsze stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja z działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych                      
w Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu za 2013 r. 

Informacje niniejsze stanowią odpowiednio załączniki nr 37, nr 38,  nr 39  i nr 40 
do niniejszego protokołu. 
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Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury 
podległych Samorządowi Województwa za rok 2013 + KOREKTA. 

Niniejsze sprawozdanie wraz z korektą stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”. 

Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 42  do protokołu. 

 

Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego oraz radnych Województwa Podkarpackiego w latach 
2011-2013. 

Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że zestawienia wyjazdów zagranicznych 
radnych Województwa Podkarpackiego wynika, że poprzednia koalicja: 
Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy 
Demokratycznej była bardzo pragmatyczna ponieważ również radni opozycyjni 
brali udział w wyjazdach zagranicznych, natomiast po przewrocie majowym – 27 
maja 2013 roku miało być pięknie i transparentnie ale niestety od tego czasu 
żaden z radnych obecnej opozycji nie został doceniony i nie została 
przedstawiona jakakolwiek propozycja udziału w jakimkolwiek wyjeździe 
zagranicznym. Wysoki Zarząd natomiast służbowo oglądał biedę w Afryce i tutaj 
doniesienia prasowe mijają się trochę z tym co  radni otrzymali w sprawozdaniu. 
Jak doniosło Echo Dnia Podkarpackie w dniu 16 listopada oficjalny cel wyprawy 
podkarpackich samorządowców był taki: otwarcie w Muzeum Zambii w Lusace 
wystawy pt. „Z otwartymi dłońmi” poświęconej ponad 60 letniej pracy misyjnej Ks. 
Kardynała Adam Kozłowieckiego a na dokładkę wycieczka krajoznawcza po 
Zambii kardynalskim szlakiem. Wyjazd był organizowany przez fundację „Serce 
bez granic” z Majdanu Królewskiego, która zajmuje się propagowaniem 
działalności pochodzącego z Podkarpacia księdza Kardynała Kozłowieckiego. 
Jak poinformował radny jeden z organizatorów wyjazdu - Dariusz Bździkot 
poinformował, że ze strony fundacji wystosowano zaproszenie jednak każdy z 
uczestników sam musiał sobie opłacić wyjazd. Koszt wyjazdu to kwota około 
7.500 zł na osobę. Radny stwierdził, że zaproszenie sobie a życie pokazało coś 
innego bo tylko jedna osoba tj. pan Zbigniew Sycz podróżował za własne 
pieniądze natomiast pozostali wyjechali za pieniądze podatników.  
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Przewodniczący Sejmiku odniósł się do stwierdzenia radnego, że przed 
przewrotem majowym radni opozycyjni wyjeżdżali za granicę a teraz nie i 
poinformował, że on pospisuje wszystkie delegacje gdzie potrzebne są wyjazdy 
radnych i z jego strony nie ma tutaj żadnych rozgraniczeń  jeśli chodzi o 
przynależność klubową. Stwierdził, że statystyka ta może wynikać z tego 
powodu, że przed przewrotem majowym wyjazdów było bardzo dużo, były one 
liczne i kosztowne  a co ich zasadności można byłoby dyskutować. Być może 
wynika to stąd, że obecne wyjazdy są naprawdę niezbędne i merytorycznie 
uzasadnione.  

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że zgadza się z tym iż zostało to ograniczone 
niemniej jednak Przewodniczący nie chce zauważyć, że w 2012 roku w 
wyjeździe uczestniczył radny Bartnik, radna Lidia Błądek trzykrotnie w 2012 roku, 
radna Ewa Draus – pięciokrotnie w 2012 roku, radny Fryderyk kapinos – raz, 
natomiast po przewrocie majowym żaden z radnych PO, PSL i SLD nie dostał 
takiej propozycji i nie uczestniczył mimo wprowadzonych oszczędności.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że nieprawdą jest iż nie chce on tego 
zauważyć i nie neguje tego.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że materiał jest bardzo obszerny i on był 
jednym z wnioskodawców o udostępnienie go, chodziło mu jednak o 2013 rok a 
Marszałek w swojej dociekliwości przedstawił również rok 2012 i 2013, które były 
już przedmiotem informacji na posiedzeniach Sejmiku w latach poprzednich. 
Trudno nie zgodzić się z radnym Tofilem, bo faktycznie pamięta takie sytuacje, 
kiedy radni opozycyjni zwracali się wręcz z prośbą aby gdzieś pojechać i takie 
możliwości były stwarzane. On nie należy do osób, które mają czas aby 
wyjeżdżać w delegacje więc nie mówi o tym z wyrzutem ale takie są fakty. Co do 
celowości niektórych wyjazdów to można mieć pewne zastrzeżenia. Radny 
poinformował, że w poprzednim Zarządzie on uczestniczył w takich wyjazdach, 
które były uzasadnione i w delegacjach tych również brali z nim udział radni, 
którzy zasiadają teraz po drugiej stronie sali obrad. Stwierdził, że przedstawione 
statystyki mogą dawać pewien fałszywy obraz i są one źle przygotowane bo jeśli 
przypisuje się danemu członkowi Zarządu delegację i obok określoną kwotę 
(przy jego delegacji jest kwota 103 tysiące złotych) to są to materiały, które 
zupełnie nie odzwierciedlają rzeczywistości,  jest to bowiem koszt całej delegacji. 
Dane te niewłaściwie wykorzystane  mogą budować zupełnie inny obraz i myśli, 
że w tym celu tak zostały przygotowane. Lepiej byłoby podać koszty na 
poszczególnych członków delegacji bo wtedy okazałoby się, że przy tych 
wyjazdach, gdzie są członkowie Zarządu poprzedniej kadencji koszty są 
rozłożone na wielu innych radnych i pracowników Urzędu Marszałkowskiego. 
Radny stwierdził, że dla niego nie ma to znaczenia ale zła interpretacja takich 
danych może powodować takie odczucia i nie do końca są one prawdziwe. 
Radny stwierdził, że przyjdzie jeszcze czas aby pytać o efekty wizyt, które są 
realizowane. Zwracając się do Marszałka stwierdził, że należy jeździć z 
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delegacjami za granicę, należy pilnować interesów województwa w Brukseli, na 
Ukrainie i innych miejscach, trzeba dbać o interesy województwa a nie 
organizować wyjazdy integracyjne. Przyjdzie jednak jeszcze czas aby o 
niektórych  wyjazdach porozmawiać.  

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji -  
Władysław Turek poinformował, ze komisja przyjmuje plany i sprawozdania 
kwartalne z wyjazdów zagranicznych radnych i pracowników urzędu i nie ma w 
tej kwestii barier, wręcz jako Przewodniczący zachęca radnych do wyjazdów 
zagranicznych bez względu na przynależność polityczną. W Komisji niniejszej 
nie ma przewagi jeśli chodzi o koalicję rządzącą, większość w niej stanowi 
opozycja.  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk poinformował, że 
radnym przedstawiono informację dotycząca wyjazdów członków Zarządu i na 
końcu jest zapis, że w tabeli przedstawiono całkowite koszty danej delegacji i w 
związku z sugestią radnego departament na kolejny Sejmik jeśli jest taka 
przygotuje  to w rozbiciu na poszczególnych członków Zarządu. W informacji 
radni otrzymali również tabelę – wyjazdy zagraniczne w latach 2011 -2013, 
statystyka i tutaj wyraźnie widać, że  2011 rok opływał na kwotę ponad 1 miliona 
złotych, w 2012 – na kwotę 983 tysięcy złotych a w 2013 roku jest to kwota 652 
tysiące złotych.  Członek Zarządu odniósł  się do wypowiedzi radnego Tofila 
zwracając uwagę, że wystawa poświęcona Kardynałowi Kozłowieckiemu 
prezentowana jest od 2011 roku. W materiałach, które otrzymali radni zawarte 
jest pozycja Monachium i otwarcie wystawy poświęconej Kardynałowi 
Kozłowieckiemu na terenie obozu Dachau, następnie otwarcie takiej wystawy w 
Brukseli w czerwcu 2012 roku oraz w październiku w Norymberdze. Wspomniana 
wystawa w Zambii opiewała na kwotę 6 tysięcy złotych a nie 7 tysięcy, jak mówił 
to radny i podaje prasa. W informacji przekazanej radnych dotyczącej wyjazdów 
członków Zarządu są takie delegacje jak chociażby Chiny, które opiewają na 
kwotę 57 tysięcy złotych oraz Japonia – 38 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o cel 
wyjazdu do Zambii to Sejmik Województwa Podkarpackiego przyznał 
Kardynałowi Kozłowieckiemu odznakę „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” ,który przysłużył się nie tylko dla województwa ale też dla 
kościoła. Po obozach w Dachau i  Auschwitz wyjeżdża na 61 lat  na misje, gdzie 
głosi naukę chrześcijaństwa będąc jednocześnie ambasadorem Polski. 
Poinformował, że wystawę międzynarodową w Lusace otwierał m.in. Premier 
Donald Tusk. Uczestniczyła w niej również delegacja związana z gospodarką bo 
wystawa miała miejsce podczas misji gospodarczej,  ze strony zambijskiej brał 
udział były Prezydent Zambii oraz Minister Kultury. Warto było tam pojechać i 
mówić na Sejmiku o tak zasłużonej i wybitnej postaci dla województwa,  o czym 
również zdecydował w swojej uchwale Sejmik.  

Radna Anna Kowalska zwróciła się z prośbą o uzupełnienie materiału bo stawia 
on ich w fałszywym świetle. Przy niektórych wyjazdach są kropki co oznacza, że 
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była liczona cała delegacja a przy niektórych nie ma. Radna stwierdziła, że z nóg 
zwalają ją Włochy z 2013 roku –kwota 59 tysięcy złotych a ona takiej kwoty nie 
wykorzystała bo była tam cała delegacja. Zwróciła uwagę, że chciałaby aby było 
pokazane czytelnie ile osób uczestniczyło w poszczególnych delegacjach. 
Należy również pokazać na czyje zaproszenie były dane delegacje bo daje to 
również obraz sprawy. Czasem były pokrywane tylko koszty dojazdu np. do 
Warszawy.  Poinformowała, że ona przewodniczyła PROT i również była 
zobowiązana brać udział w wyjazdach.  Radna stwierdziła że nie uważa iż 
wyjazd jest nagannym. Jest on takim jeśli jest nieskuteczny. Jeśli wyjazd ma 
przynieść określoną promocję czy rozwiązania gospodarcze dla województwa to 
jest on potrzebny.   

 

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk zapewnił radnego 
Miklicza oraz radną Annę Kowalską, że taka analiza zostanie przeprowadzona. 

 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd pokazał to czego domagał 
się radny Sławomir Miklicz, który w piśmie stwierdził, że zawsze do maja 
przedstawiano taką informację. Stwierdzono, że poprzedni Zarząd takich 
informacji nie przyjmował, zmieniono te reguły za Zarządu pod przewodnictwem 
Marszałka Cholewińskiego dlatego też uzupełniono materiał od początku 
kadencji. Przedstawiono suche i syntetyczne informacje. Można było to bardziej 
szczegółowo przenalizować i pokazać preferowany kierunek wyjazdów Zarządu 
wynikający z założeń polityki współpracy zagranicznej z danym krajem. Mogłoby 
być to ilościowe i kosztowe przedstawienie takich informacji. Można to 
oczywiście uczyć. Można popatrzeć również pod względem efektów, które 
uzyskano w wyniku takich wyjazdów. Są to zawsze trudne i ocenne kwestie. 
Czasem trzeba wiele razy wyjeżdżać aby nastąpiła dobra komunikacja i dotyczy 
to obecnego, jak i poprzednich Zarządów. W rozwiniętym materiale dokładnie 
przedstawiono jaki był skład delegacji, jej koszt, kto finansował. Wnioski są takie, 
że należy zmienić zasady wyjazdów zagranicznych z punktu widzenia formalno – 
prawnego. Będzie określony szef delegacji, który będzie musiał przygotować 
instrukcję wyjazdu, w której określony zostanie cel. Potem będzie sprawozdanie 
z delegacji, które musi zostać przez niego podpisane. Będzie musiał również 
konsekwentnie pilnować poczynionych ustaleń aby cel wyjazdu został 
zrealizowany. Na pewno zasady te zostaną zmienione. Marszałek zwrócił się do 
radnego Tofila stwierdzając, że nieprawdą jest, że radni z opozycji nie wyjeżdżali 
po przewrocie majowym. Jako przykład podał radną Teresę Kubas – Hul i wyjazd 
do Francji, radną Annę Kowalską i wyjazd do Rosji, radnego Zdzisława 
Nowakowskiego i wyjazd do Francji. Są to wyjazdy, które miały miejsce po 
przewrocie majowym. Inni radni, jak np. Tadeusz Majchrowicz nie brali udziału w 
wyjazdach prze i po przewrocie majowym. Marszałek kończąc swoje wystąpienie 
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poinformował, że jeśli radni sobie życzą to informacja zostanie dopracowana ale 
zgodnie z wnioskiem radnego Miklicza zostało to opracowane i przedstawione.  

Przewodniczący Sejmiku  podziękował Marszałkowi za opracowanie tak 
obszernego i szczegółowego materiału. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 12 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLIV sesji w dniu 31 
marca 2014 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja o sposobie wdrażania i zasadach funkcjonowania Karty Dużej 
Rodziny 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. 

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro poinformował, że informacja 
została wniesiona w przyśpieszonym trybie a wynika to z tego, że pierwotnie 
zakładano iż zostanie ona zaprezentowana na sesji majowej. ROPS podjął 
prężne działania i chce wprowadzić kartę od 1 maja br. dlatego też informacja i 
prezentacja na jej są przedstawiane na dzisiejszej sesji.  Poinformował, że radni 
otrzymają również taką informację za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Podkreślił, że funkcjonuje już strona internetowa z informacjami na temat 
Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny. Wyjaśnił, że szczegóły przedstawią 
pracownicy ROPS i przeprosił, że nie może uczynić tego kierownictwo jednostki, 
które z bardzo ważnych powodów nie mogło przybyć na sesję Sejmiku.  

 

Bartosz Zgłobicki -  pracownik ROPS dokonał prezentacji na temat 
Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny. 

Stanowi ona załącznik nr 47 do protokołu.  
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Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Sławomir Miklicz złożył trzy zapytania w sprawie: 

 zadań zaplanowanych przez zarząd Województwa w ramach budowy i 
przebudowy chodników przy drogach wojewódzkich w roku 2014, 

Zapytanie niniejsze stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

 braku odpowiedzi na interpelację z dnia 4 marca 2014 r. dotyczącej listy 
przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie 
Województwa Podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym 
Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014 – 
2020.  

Radny poinformował, że otrzymał odpowiedź ale merytorycznie nie zawierała 
ona żadnej odpowiedzi w stosunku do pytań.  

Radny pytał jakie przedsięwzięcia priorytetowe zostały wybrane do dalszych 
negocjacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju z pierwotnej listy 143 zadań 
w ramach kontraktu dla województwa. 

Wszyscy byli zgodni, że z listy 143 zadań należy stworzyć tzw. listę krótką i o tym 
mówiła dyrektor z MIiR i, ze jesteśmy jedynym województwem, które złożyło tyle 
zadań. Inne województwa złożyły po 20 i 30 zadań do negocjacji. Radny 
poinformował, że złożył miesiąc temu interpelację na ten temat i nie otrzymał 
żadnej odpowiedzi na to pytanie czy Zarząd stworzył taką krótką listę czy też nie. 
Nie wie więc czy Zarząd w ogóle nad tym pracował. Negocjacje dotyczące 
kontraktu dla województwa mają się zakończyć w miesiącu czerwcu lub lipcu  a 
są to zadania bardzo istotne i Zarząd zlekceważył to pytanie. Drugie pytanie 
zawarte w interpelacji dotyczyło podania kryteriów jakimi Zarząd się kierował 
dokonując wyboru tzw. krótkiej listy i tutaj przytoczono dwa zdania ze strony 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego dotyczące Kontraktu Wojewódzkiego i 
taka odpowiedź pokazuje lekceważenie problemu a sprawa jest priorytetowa. 
Radny poinformował, że ponawia te kwestie w formie zapytania bo czasu jest tak 
mało, że nie chce czynić tego w formie interpelacji, na którą termin odpowiedzi 
wynosi 30 dni.  

Radny apelował do Zarządu aby w tej kwestii wziął się do pracy bo jak podkreślił 
zadanie trzeba wybrać i negocjować je z ministerstwem. Dobrze byłoby aby radni 
wiedzieli jakie zdania w dalszym etapie Zarząd ma zamiar negocjować. Jedyna 
informacja w odpowiedzi na interpelację była taka, że Zarząd w najbliższym 
czasie zajmie się zadaniami kluczowymi dla województwa. Radny podkreślił, że 
niniejsza sprawa jest niezwykle ważna dla całego województwa i w pewnym 
stopniu wyrządzono krzywdę beneficjentom, kiedy została ogłoszona  lista 143 
zadań i nie wie czy Zarząd ma świadomość, że oni dzisiaj uważają iż są na liście 
zadań finansowanych. Taki wizerunek tej listy Zarząd Województwa stworzył i 
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dzisiaj kiedy on rozmawia z beneficjentami to są oni zdziwieni, że będzie jeszcze 
cokolwiek negocjowane. Wynika to oczywiście z braku wiedzy beneficjentów ale 
należy powiedzieć jasno, że teraz będzie negocjowane 20 czy 30 zadań i z tego 
10 lub 15 będzie mogło być zawartych w kontrakcie  

Zapytanie niniejsze stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

Kolejne zapytanie dotyczyło realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej. 

Zapytanie niniejsze stanowi załącznik nr  50 do protokołu. 

Radny stwierdził, że ma obawy iż projekt nie zostanie zrealizowany. Gdyby 
Zarząd podjął odważną decyzję po pierwszym przetargu i przystąpił do jego 
realizacji to byłby on realizowany z dofinansowaniem w granicach 80%.  Dzisiaj 
ze względu krótki okres czasu i ograniczenia ścieżki rowerowe nie będą 
stanowiły takiej inwestycji jaką mogłyby być. Radny stwierdził, że uważa to za 
błąd obecnego Zarządu. Należy mieć również świadomość, że w momencie 
kiedy trzeci przetarg nie zostałby rozstrzygnięty, to część wojewódzka dotycząca 
Województwa Podkarpackiego zostanie wyłączona przez ministerstwo. Radny 
poinformował, że pytania zadaje po to aby zmobilizować Zarząd aby podejmował 
trudne decyzje bo nie można się ich bać a niestety  przez ostatni rok taką bojaźń 
można obserwować. Stwierdził również, że dzisiaj na korytarzach w trakcie 
przerwy na posiedzeniu Klubu radnych PiS usłyszał określenie, z którym nie do 
końca się zgadza  ale coraz bardziej można dojść do wniosków, że obecny 
Zarząd  jest Zarządem celebrytów a nie Zarządem Województwa podejmującym 
odważne decyzje i realizującym zadania. Niestety żadne nowe odważne zadanie 
nie zostało podjęte przez obecny zarząd a te, które są realizowane odkładane są 
w czasie i Zarząd boi podejmować się trudnych decyzji.  

 

Radny Jarosław Brenkacz złożył interpelację dotyczącą wsparcia pracowników 
likwidowanych nauczycielskich kolegiów języków obcych. 

Interpelacja  niniejsza stanowi załącznik nr  51 do protokołu. 

 

Radny Mariusz Kawa złożył interpelację dotyczącą ustalenia trwałych zasad 
współpracy i wsparcia dla organizacji osób niepełnosprawnych działających na 
terenie Województwa Podkarpackiego.  

Interpelacja  niniejsza stanowi załącznik nr  52 do protokołu. 
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Radny Władysław Stępień przypomniał, że na sesji w miesiącu lutym Sejmik 
podejmował stanowisko dotyczący sytuacji na Ukrainie. W czasie krótkiej debaty 
nad projektem uchwały Klub Radnych PSL zgłosił kilka propozycji. On m.in. 
zabierał głos w tej sprawie prosząc Marszałka o ewentualne spotkanie z 
podkarpackimi przedsiębiorcami, którzy mają swoje fabryki na Ukrainie, z 
organizacjami działającymi na Ukrainie oraz dokonanie analizy jak wygląda 
współpraca Podkarpacia z różnymi organizacjami gospodarczymi Ukrainy. 
Pytania zostały sformułowane w formie pisemnej w związku z tym prosi o 
udzielenie odpowiedzi przez Marszałka jakie działania w tej sprawie podjął i jak 
dzisiaj wygląda sytuacja podkarpackich przedsiębiorców bo na razie efekty są 
takie, że Rosja przejęła Krym a Ukraina nie bierze naszego mięsa.  

 

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do poruszonych przez radnych kwestii. 
Jeśli chodzi o chodniki to część z pierwszej kwoty została uruchomiona. Kolejna 
po dzisiejszej decyzji Sejmiku zostanie również uruchomiona. Należy uczynić to 
jak najszybciej bo jest po temu czas aby prace mogły być realizowane. W 
sprawie Kontraktu Terytorialnego i inwestycji jest jeszcze sporo niewiedzy ale 
część informacji jest nieczytelna. W tej chwili Zarząd oczekuje na potwierdzenie 
w formie pisemnej bo z prezentacji, które były w odniesieniu do kontraktu w 
Kielcach wynika, że nasze województwo nie będzie mogło do niego zgłaszać 
dróg. Prawdopodobnie trzeba będzie dostawać się indywidualnie do programu 
Infrastruktura i środowisko, co jest złym pomysłem bo budowa wjazdów i zjazdów  
z autostrady, która jest kluczową sprawą do sfinansowania, które chcą znaleźć w 
obszarze dróg ale poza RPO, bo gdyby 400 milionów na zjazdy i wjazdy na 
autostradę wpuścić do RPO to mogłaby się zmieścić jeszcze jakaś jedna droga i 
nie byłoby więcej środków. Radni otrzymali dzisiaj  wykaz dróg ze wskazaniem 
gdzie chcą sięgnąć do RPO, do Polski Wschodniej. Informacja taka została 
omówiona na posiedzeniu Zarządu i poza tym żadnych innych wykazów nie ma. 
Jest on aktualny jako plan i zamiar do momentu ogłoszenia naboru. 
Przygotowany jest harmonogram prac nad kontraktem do końca roku bo takie są 
wytyczne ministerstwa. Marszałek poinformował, że wątpi czy kontrakt w tym 
roku będzie bo jedyne odpowiedzi są w kwestii infrastruktury badawczo 
rozwojowej i infrastruktury sportowej . Kwota na drogi się natomiast kurczy. Jeśli 
chodzi o ścieżki rowerowe to należało zweryfikować pierwszy plan funkcjonalno 
– użytkowy m.in. dlatego, że był tam do kompletnego remontu przejazd kolejowy 
i było to kompletnie niezasadne i musiano to zweryfikować. Marszałek 
poinformował, że mimo dwukrotnych Marszałka Romaniuka u Minister Wendel 
nie było żadnych deklaracji, że można będzie znaleźć dodatkowe środki do 
pierwszego przetargu a było tam 30% więcej niż kwota jaką dysponowano. Jest 
to sztandarowy projekt w PO Polska Wschodnia. Jest to projekt trudny i 
zagrożony. Przetarg został powtórzony, ograniczono zakresy i teraz jeszcze raz 
będą one ograniczane tak aby zrealizować projekty. Hasłem i celem będzie 
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zrealizowanie projektu więc nastąpią uproszczenia. Stwierdził, że myśli iż kolejny 
przetarg da jednoznaczną odpowiedź i wtedy Ministerstwo i Zarząd będą 
decydować co  z tym robić. Marszałek poinformował, że nie będzie odnosił się do 
stwierdzenia odnośnie Zarządu celebrytów. Jeśli chodzi o kwestię wspierania 
pracowników NKJO to Zarząd poszukuje takich możliwości i musi się to odbywać 
poprzez relacje z departamentem i jednostkami, nie są to powszechne 
możliwości, należy brać pod uwagę indywidualne kwestie. Kwestia poruszona 
przez radnego Kawę nie jest prostą sprawą bo najczęściej jest tak, że majątkiem 
zarządzają nasze jednostki mające swój budżet i koszty utrzymania i wymaga to 
złożonych reakcji. W ubiegłym roku było tak, że faktycznie dano za symboliczną 
złotówkę i za chwilę byli kolejni chętni a ponadto później jednostki mówią, że im 
brakuje środków. Jeśli chodzi o uwagi radnego Stępnia to w Krasiczynie odbyła 
się konferencja i spotkanie z przedsiębiorcami, było spotkanie z ambasadorem i 
konsulami honorowymi i faktycznymi i przeprowadzono kilka konsultacji. 
Marszale poinformował, że on wziął udział w spotkaniu z Gubernator, Konsulem 
we Lwowie oraz arcybiskupem więc jest pełny przegląd wydarzeń.  Należy 
zwrócić uwagę, że niesie to negatywne konsekwencje w stosunku do polskich 
przedsiębiorców. Jeśli będzie potrzeba ilościowych lub jakościowych ocen zmian 
to Urząd Statystyczny dysponuje  takimi danymi i widać wyraźnie jak to się w tej 
chwili negatywnie odbija.   

 

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk stwierdził, że chce 
wierzyć w to co radny Sławomir Miklicz mówi iż z troską podchodzi do Zarządu 
Województwa mówiąc o tym, żeby był on bardziej odważny i podejmował takie 
decyzje. Poinformował, że chce przypomnieć, że kiedy radny wypowiada się, że 
coś zasłyszał na korytarzach i to formułuje podczas sesji to on gdyby zasłyszał, 
że radny np. prze świętami wyszedł z więzienia to by tego nie powtarzał. Członek 
Zarządu potwierdził jeszcze raz dwa spotkania z Minister Wendel informując, że 
nigdy nie było deklaracji wsparcia kwoty po pierwszym przetargu a pierwotne 
studium wykonalności opiewało na kwotę 65 milionów złotych, pierwszy PFU 
opiewał na kwotę 119 milionów. Niestety zabrakło środków w budżecie 
województwa i stąd też dwa przetargi i weryfikacja, o której wspomniał 
Marszałek. Jeśli chodzi o wizytę z Ambasadorem Litwinem w Kijowie to w 
spotkaniu również uczestniczył Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.  
Ambasador na tym spotkaniu wypowiadał się, że jest w kontakcie z polskimi 
przedsiębiorcami. Ze strony Ambasady poszło również wystąpienie do polskich 
przedsiębiorców, że jeśli byłyby wrogie przejęcia firm to należy mu to zgłaszać 
celem podjęcia rozmów z władzami Ukrainy. Na tamtą chwilę nie było 
drastycznych wydarzeń jeśli chodzi o przedsiębiorców z terenu Polski.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że jest pod wrażeniem dowcipu Marszałka 
Romaniuka. Stwierdził, że Marszalek Ortyl i Marszałek Romaniuk mówili o 
zwiększeniu lecz chce przypomnieć iż on w swoim zapytaniu i wypowiedzi nic o 
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tym nie mówił. Zwrócił uwagę, że zapytania zostały złożone w formie pisemnej i 
liczy na odpowiedź również w takiej formie.  

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał radnym że do końca kwietnia br. istnieje 
obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych.  

 

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Sejmiku –     
Wojciech Buczak  zamknął  obrady XLV  sesji Sejmiku. 

      Sesja zakończyła się o godzinie  14.30 .  

 

 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Wojciech Buczak 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

 


