Protokół Nr L/18
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

L sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbyła się w dniu 26
lutego 2018 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.00.
Po odmówieniu Modlitwy za Ojczyznę Księdza Piotra Skargi radni minutą ciszy
uczcili Ś.p. Lesława Kornaka – dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego
Transportu Zbiorowego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Cypryś otworzył
obrady sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że na sali jest
wymagane quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Sejmiku powitał licznie zgromadzonych gości, przedstawicieli prasy,
radia i telewizji oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego.
Poinformował, że na jego ręce wpłynęły wnioski Zarządu Województwa
o wprowadzenie do porządku obrad : projektu uchwały zmieniającego uchwałę
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XIII/227/15 z 28 września 2015 roku
dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonej w Tajęcinie oraz autopoprawek do projektu uchwały w
sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 rok i
autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042.
Wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał nie wymaga głosowania w
związku z tym, że dokumenty niniejsze wpłynęły na ręce Przewodniczącego Sejmiku
w terminie dłuższym niż 7 dni.

Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby projekt uchwały zmieniający uchwałę
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XIII/227/15 z 28 września 2015 roku
dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonej w Tajęcinie umieścić po dotychczasowym punkcie 21)
porządku obrad sesji - jako punkt 22), natomiast autopoprawki do projektów uchwał
w puntach dotyczących przedmiotowych projektów uchwał.
W związku z brakiem uwag do proponowanego porządku obrad Przewodniczący
Sejmiku przystąpił do głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian w porządku
obrad sesji.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XIII/227/15 z 28 września 2015 roku
dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonej w Tajęcinie radni głosowali jednomyślnie (24 głosami za)

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad L sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania śp. Księdzu Kardynałowi
Władysławowi
Rubinowi
Odznaki
Honorowej
„Zasłużony
dla
Województwa Podkarpackiego”
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania 21 Brygadzie Strzelców
Podhalańskich Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa
Podkarpackiego”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia zasług polskiego harcerstwa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy
finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez
Województwo Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy
„Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 Straszęcin Dębica”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości położonych w Mielcu na rzecz Skarbu Państwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie 90 %
bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2018 r.+AUTOPOPRAWKI.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042+AUTOPOPRAWKI.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji
tych upraw w roku 2018 w województwie podkarpackim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy
Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy
Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa
Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji
projektu
przez
Województwo
Podkarpackie/Medyczno-Społeczne
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w
ramach programu Erasmus+.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie
utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w
Polsce Wschodniej – promocja”.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Nr XIII/227/15 z 28 września 2015 roku dotyczącej
zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości położonej w Tajęcinie.
23. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 2017 r.).
24. Sprawozdanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w województwie podkarpackim w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

25. Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi
na lata 2017-2020 za 2017 r.
26. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych
realizowanych w ramach Programu ,,Rybactwo i Morze’’ 2014-2020 (stan
na koniec IV kwartału 2017 r.).
27. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
28. Sprawozdanie z
Podkarpackiego.

wyjazdów

zagranicznych

radnych

Województwa

29. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu
Województwa
Podkarpackiego
oraz
pracowników
Urzędu
Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – IV kwartał 2017 r.
30. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w roku 2017.
31. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V
kadencji w okresie od 16 stycznia 2018 r. do 6 lutego 2018 r.
32. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLIX sesji w dniu 29
stycznia 2018 r.
33. Interpelacje i zapytania radnych.
34. Wnioski i oświadczenia radnych.
35. Zamknięcie sesji.

Przyjęcie protokołu L sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekt protokołu L sesji został przesłany
radnym w wersji elektronicznej. Do protokołu nie wniesiono uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie jego
przyjęcie.
Za przyjęciem protokołu radni głosowali jednomyślnie (26 głosami za).

Podjęcie uchwały w sprawie nadania śp. Księdzu Kardynałowi Władysławowi
Rubinowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby niniejszy projekt uchwały został przyjęty
przez aklamację.
W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych, Przewodniczący Sejmiku
ogłosił iż uchwała została przyjęta przez Sejmik.
Uchwała Nr L/821/18 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich
Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby niniejszy projekt uchwały został przyjęty
przez aklamację.
W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych, Przewodniczący Sejmiku
ogłosił iż uchwała została przyjęta przez Sejmik.
Uchwała Nr L/822/18 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia zasług polskiego harcerstwa.
Pan Mariusz Bezdzietny – Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP poprosił
zebranych o powstanie i wprowadzenie sztandaru Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
Radna Anna Huk przedstawiła stanowisko w sprawie upamiętnienia zasług
polskiego harcerstwa – „Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości to szczególny moment przywołania bohaterów dziejowego sukcesu,
którzy w latach narodowej mobilizacji, na różnych polach zmagań politycznych,
militarnych, społecznych czy kulturalnych pracowali na rzecz Wolnej Ojczyzny. W
zaszczytnym gronie różnych warstw i grup społecznych – autorów Niepodległej,
znajduje się również polskie harcerstwo. Radni Województwa Podkarpackiego, w
stulecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego, oddają hołd wszystkim
reprezentantom polskiego harcerstwa, którzy zasłużyli się Ojczyźnie oraz idei
niepodległości. Zawiązywane w przededniu Wielkiej Wojny drużyny harcerskie
tworzone były na fundamencie wychowania moralnego, sprawności fizycznej, a
wreszcie głębokich wartości patriotycznych. Uformowana w ten sposób młodzież była
następnie gotowa, aby w trudnym momencie dziejowej próby wypełniać narodowy i
obywatelski obowiązek. Sejmik Województwa Podkarpackiego docenia zarazem rolę
Lwowa, który za sprawą Olgi i Andrzeja Małkowskich stał się od 1911 roku
matecznikiem skautingu, a następnie promieniował niepodległościowymi ideami
harcerstwa. Polskie harcerstwo zaświadczyło o swym przywiązaniu do tego miasta
oraz całej Ojczyzny, zasilając szeregi Orląt Lwowskich oraz Orląt Przemyskich,
obrońców kraju przed inwazją bolszewicką oraz wielu innych oddziałów walczących
w latach 1918 – 1922 o utrzymanie granic i zjednoczenie ziem. Do chwalebnych
wartości i samego Związku Harcerstwa Polskiego, który scalił w 1918 roku
organizacje dzielnicowe, nawiązywały później kolejne pokolenia harcerzy. Dzieliły
one los odrodzonej Rzeczpospolitej, która musiała znieść katastrofę II wojny
światowej, dwóch okupacji oraz czas komunistycznego zniewolenia. Harcerską
sztafetę idei niepodległości podjęły Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce
Polskie oraz kolejne organizacje konspiracyjnego ruchu harcerskiego w dobie PRL-u.
Na uznanie zasługuje także obecna działalność wszystkich organizacji harcerskich,
które w nawiązaniu do swojego dziedzictwa kultywują harcerski i patriotyczny etos

wśród najmłodszego pokolenia narodu. Ich praca, w szczęśliwie odmiennych
okolicznościach, również służy idei niepodległości. Radni Województwa
Podkarpackiego w sposób szczególny pamiętają osoby i organizacje, które budowały
tradycje i dorobek polskiego harcerstwa w naszym regionie. Pamiętając o tych
wszystkich, chcemy przywołać m.in. wybitnego bohatera walk niepodległościowych,
poległego w walce z Ukraińcami: Leopolda Lisa-Kulę, zamordowanego przez
Niemców – Władysława Węglowskiego, więźnia sowieckich łagrów, Kapelana Rodzin
Katyńskich – ks. Zdzisława Peszkowskiego. Sejmik Województwa Podkarpackiego
wyraża przekonanie, że wspomnienie niepodległościowych zasług polskiego
harcerstwa w 100. rocznicę powołania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100.
rocznicę odzyskania Niepodległości, będzie służyło dalszemu podtrzymywaniu
tradycji polskiego harcerstwa, ale i budowie silnej wspólnoty narodowej, która na
patriotycznym i niepodległościowym fundamencie będzie kontynuować swoją pracę
obywatelską, społeczną, kulturalną”.
Po przedstawieniu treści stanowiska przez radną głos zabrał druh Mariusz
Bezdzietny, który podkreślił iż dzisiejsze harcerstwo to hart ducha zdobywany przez
młodych ludzi w toku wieloletniej formacji charakteru. Jest to świadoma decyzja o
wybraniu drogi, podczas której podejmując dziesiątki służb, realizując setki małych i
dużych wyzwań harcerz i zuch kuje swój światopogląd, tężyznę fizyczną, intelekt i
ducha. Harcerstwo to wartości trwałe i uniwersalne, przyjęte przez młodego
człowieka za drogowskaz i to one podpowiadają jak poradzić sobie z wyzwaniami.
Harcerstwo to tradycja, pamięć o historii i dbanie o to aby ona nie uleciała, to również
mundur i pamięć o tych, którzy w tych mundurach przez 100 lat pełnili służbę dla
Niepodległej w legionach, w Szarych Szeregach, w powstaniach: śląskich,
wielkopolskim i warszawskim w czasie „niby” niepodległości powojennej. Harcerstwo
to również przyszli liderzy, osoby, które dzieciństwo i młodość spędzili w grupie
rówieśników myślących i postępujących tak jak oni, szanujących tradycję, żyjących w
zgodzie z wartościami, posiadającymi specyficzny harcerski chart ducha, który mówi
im, że nie ma rzeczy niemożliwych i są w stanie kreować otaczającą rzeczywistość.
Pan Komendant podkreślił, że na sesji Sejmiku obecni są harcerze instruktorzy z
kilku podkarpackich hufców tj. tarnobrzeskiego, niżańskiego, kolbuszowskiego,
lubaczowskiego i rzeszowskiego. Na Podkarpaciu takich hufców jest 19 i 320 drużyn.
Pan Komendant podziękował Przewodniczącemu Sejmiku oraz Zarządowi
Województwa za podjęcie zaproponowanej przez Komendę Chorągwi Podkarpackiej
ZHP inicjatywy aby z okazji 100. Rocznicy zjednoczenia Związku Harcerstwa
Polskiego uhonorować ruch harcerski okolicznościową uchwałą. Zapewnił, że dołoży
wszelkich starań aby nadal harcerze na Podkarpaciu byli aktywnymi członkami
małych Ojczyzn i zmieniali świat na lepsze poczynając od siebie.
Po zakończeniu wypowiedzi
wyprowadzenie sztandaru.
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Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby niniejszy projekt uchwały został przyjęty
przez aklamację.

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych, Przewodniczący Sejmiku
ogłosił iż uchwała została przyjęta przez Sejmik.
Uchwała Nr L/823/18 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy
finansowej.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zaproponował
głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/824/18 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami
za) stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo
Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że dla dobra spółki i mając na względzie jej
znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Podkarpackiego
nie będą dzisiaj szerzej dyskutować na niniejszy temat. Radna złożyła wniosek aby
o sytuacji finansowej spółki porozmawiać szczerze i merytorycznie na posiedzeniach
komisji Sejmiku a najbliższych sesjach miała miejsce debata dotycząca przyszłości
spółki lotniskowej w kontekście wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących
pomocy publicznej w okresie przejściowym tj. do 2014 roku.
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd chciałby aby miała miejsce
debata , która wstępnie była planowana na miesiąc wrzesień ale odbędzie się w maju
lub czerwcu br. a wcześniej chcieliby przedyskutować sprawę na posiedzeniu komisji
Budżetu, Mienia i Finansów lub Komisji Gospodarki i Infrastruktury. Fakt
uruchomienia połączenia ze Stanami Zjednoczonymi, Tel Awiwem oraz kwestia
budowy Centralnemu Portu Komunikacyjnego wyznaczają dla Portu Lotniczego w
Jasionce nowe miejsce i rolę i należy w tym względzie odbyć debatę i dyskusję oraz
nakreślić nowe plany. Marszałek podziękował radnej za inicjatywę.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku
zaproponował głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/825/18 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami
za) stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 Straszęcin Dębica”.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zaproponował
głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/826/18 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami
za) stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości położonych w Mielcu na rzecz Skarbu Państwa.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zaproponował
głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/827/18 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami
za) stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie 90 % bonifikaty
od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zaproponował
głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/828/18 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami
za) stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego
na 2018 r. +AUTOPOPRAWKI.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zaproponował
głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/829/18 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami
za) stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042 +AUTOPOPRAWKI.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zaproponował
głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawkami.

W wyniku głosowania Uchwała Nr L/830/18 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami
za) stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w
województwie podkarpackim.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zaproponował
głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/831/18 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami
za) stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zaproponował
głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/832/18 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami
za) stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim
Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.
Radny Wojciech Zając poinformował, że w związku z upływem kadencji Rady
Społecznej przy WOMP w Rzeszowie zgłasza następujących kandydatów:
1. Roman Jakim
2. Kazimierz Smolak
3. Stanisław Bartnik
W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów do składu Rady Społecznej,
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciw nie było, 5 radnych
wstrzymało się od głosu.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały
podjętej przez Sejmik.
Uchwała Nr L/833/18 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie
Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej.
Radny Wojciech Zając poinformował, że w związku z upływem kadencji Rady
Społecznej przy OLK w Rzeszowie zgłasza następujących kandydatów:
1. Halina Bury
2. Sławomir Spaczyński
3. Jacek Kotula
W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów do składu Rady Społecznej,
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciw nie było, 6 radnych
wstrzymało się od głosu.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały
podjętej przez Sejmik.
Uchwała Nr L/834/18 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego
w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że chce aby wszyscy radni byli świadomi
podejmowanej decyzji ponieważ jest to utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora
jednostki, więc jest to kolejne stanowisko dyrektorskie w tej jednostce i on osobiście
nie wyraża zgody w tej kwestii i nie popiera działań poszerzających zakres kadry
menadżerskiej w jednostce. Radny zauważył, że tworzenie nowych stanowisk w
obecnej sytuacji służby zdrowia na Podkarpaciu jest nieuzasadnione.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał
pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 7 radnych było przeciw, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr L/835/18 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.

W wyniku głosowania Uchwała Nr L/836/18 została przyjęta jednogłośnie (22 głosami
za) stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
określającego
dodatki
do wynagrodzenia
zasadniczego
nauczycieli,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/837/18 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami
za) stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu
przez Województwo Podkarpackie/Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach programu Erasmus+.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/838/18 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami
za) stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie
utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej – promocja”.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr L/839/18 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami
za) stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Nr XIII/227/15 z 28 września 2015 roku dotyczącej zmiany uchwały Nr
XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2009 roku i
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
położonej w Tajęcinie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.

W wyniku głosowania Uchwała Nr L/840/18 została przyjęta jednogłośnie (26 głosami
za) stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (stan na koniec IV kwartału 2017 r.).
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Sprawozdanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w województwie podkarpackim w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na
lata 2017-2020 za 2017 r.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych
realizowanych w ramach Programu ,,Rybactwo i Morze’’ 2014-2020 (stan na
koniec IV kwartału 2017 r.).
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Sprawozdanie
z
Podkarpackiego.

wyjazdów

zagranicznych

radnych

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Województwa

Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych
osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego –
IV kwartał 2017 r.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności
Podkarpackiego w roku 2017.

komisji

stałych

Sejmiku

Województwa

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji
w okresie od 16 stycznia 2018 r. do 6 lutego 2018 r.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego podjętych na XLIX sesji w dniu 29 stycznia 2018
r.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Sławomir Miklicz zwrócił się z kilkoma zapytaniami, prosząc jednocześnie
o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Pytania skierowane do Pana Marszałka jak i
Zarządu Województwa Podkarpackiego dot. połączeń kolejowych na liniach 107 i
108. Radny zapytał czy:
- planowane jest wznowienie połączeń kolejowych na liniach nr 107 i nr 108,
- jaki jest planowany udział finansowy samorządów lokalnych zlokalizowanych w tym
ciągu komunikacyjnym w realizację połączeń kolejowych, z uwagi na pojawiające się
doniesienia w prasie, mediach ale także mając na uwadze wypowiedzi Pana
Marszałka Romaniuka, jak to wygląda i na jakim jest to etapie,
- czy w innych częściach województwa Zarząd Województwa Podkarpackiego
planuje wprowadzić udział finansowy lokalnych samorządów zlokalizowanych w
kolejowych ciągach komunikacyjnych w realizację połączeń kolejowych,

- jakie nakłady finansowy zostały poniesione z budżetu województwa na realizację
połączeń kolejowych na liniach nr 107 i nr 108 w roku 2017 r.,
- ilu pasażerów zostało przewiezionych na liniach nr 107 i nr 108 w 2017 r. jeśli takie
połączenia były realizowane.
Radny Władysław Stępień zwrócił się do Zarządu Województwa Podkarpackiego
z prośbą, aby na następnej sesji przedstawiona została radnym informacja
o podjętych staraniach o zwiększenie środków finansowych na budowę chodników
przy drogach wojewódzkich z uwagi na to, że za miesiąc kończy się zima.
Radny skierował zapytanie jakie chodniki w pierwszej wersji zostały przygotowane do
realizacji w roku bieżącym po zakończeniu okresu zimowego.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że odpowiedzi na zapytania radnych
skierowane do Zarządu Województwa Podkarpackiego zostaną udzielone na piśmie.

Wnioski i oświadczenia radnych.
Marszałek Władysław Ortyl podziękował licznie zebranym harcerzom za obecność
na posiedzeniu sesji Sejmiku. Podkreślił, że zazwyczaj sesja trwa nieco dłużej, toczą
się na niej spory i debaty, natomiast dzisiaj ze względu na specjalne okoliczności
została ona przeprowadzona sprawniej i szybciej, co nie umniejsza jakości
podejmowanych na niej uchwał. Życzył harcerzom aby rok 2018 był czasem, kiedy
harcerze będą włączać się w uroczystości z okazji 100 – lecia odzyskania
niepodległości.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś
zamknął obrady XLIX sesji Sejmiku.
Sesja zakończyła się o godzinie 1155.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Jerzy Cypryś

Protokołowały:
Iwona Kiełbasa

Joanna Sajdak

