Protokół Nr II/18
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 3 grudnia 2018 r.

II sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu
3 grudnia 2018 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 – Jerzy Borcz otworzył
obrady II sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji.
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 protokołu.
Przewodniczący Sejmiku powitał licznie zgromadzonych gości, przedstawicieli prasy,
radia i telewizji oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego.
Następnie poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek Zarządu Województwa
o wprowadzenie do porządku obrad:
- projektu uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z okazji 100 rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla.
Zaproponował umieścić niniejszy punkt po punkcie 2) porządku obrad sesji. Z uwagi na
brak dalszych uwag co do porządku obrad Przewodniczący Sejmiku zarządził
głosowanie nad wprowadzeniem projektu ww. uchwały do porządku obrad sesji.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowiska
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 100 rocznicy walk w obronie polskości
Lwowa i Przemyśla radni głosowali jednogłośnie (26 głosami za).

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad II sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z okazji 100.rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla.
4. Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego
w roku 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/603/17 z dnia
27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej” (PSIP).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy
Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza
Brzezickiego w Żurawicy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Arboretum i Zakładowi Fizjografii
w Bolestraszycach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do
uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z 24 lutego 2014 roku Nr XLIII/871/14 w sprawie wyrażenia
zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce
gm. Trzebownisko.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa
Podkarpackiego w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa
Podkarpackiego
w
Spółce
MEDIA-SYS
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie
Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka
Województwa Podkarpackiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie i realizację projektu
partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
25. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa
Podkarpackiego
oraz
pracowników
Urzędu
Marszałkowskiego
i
przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego za III kwartał 2018 r.
26. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji
w okresie od 15 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r.
27. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego podjętych na LXII sesji w dniu 29 października
2018 r.
28. Interpelacje i zapytania radnych.
29. Wnioski i oświadczenia radnych.
30. Zamknięcie sesji.

Złożenie ślubowania przez radnych.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Sejmiku roty ślubowania, radni Danuta
Stępień i Piotr Tomański złożyli ślubowanie.
Radny Piotr Tomański powiedział, że w momencie kiedy było ustalanie porządku
obrad nie był on formalnie radnym ale teraz po złożeniu ślubowania ma możliwość
zabrania głosu, więc prosi o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot.
rozszerzenie składu osobowego Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, zgłaszając dalej jako kandydata na to stanowisko radnego
Antoniego Pikula.

Wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o zwiększenie liczby
Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz wskazał, że w myśl obowiązującego
Regulaminu Sejmiku dziś wniosek złożony przez Klub Radnych Koalicji
Obywatelskiej nie będzie rozpatrywany, bo porządek obrad został już przyjęty. Po
sesji Sejmiku będzie Komisja Główna i tam będzie prowadzona dyskusja na ten
temat.
Radca prawny Wiesław Durda powiedział, że zachodzą dwie przeszkody, by
wniosek radnych mógł być rozpatrywany: regulaminowa bowiem zgodnie
z paragrafem 35 Regulaminu Sejmiku projekty nowych punktów do porządku obrad
po otwarciu sesji może zgłaszać wyłącznie Zarząd Województwa, druga przeszkoda
to Statut Województwa Podkarpackiego i jego paragraf 15, który stanowi, że
Wiceprzewodniczących Sejmiku może być 3.
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z okazji 100. rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla.
Marszałek Władysław Ortyl powiedział, że 100 rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości miała swoją kulminację 11 listopada 2018 r. Przypomniał dalej, że
dalsze kształtowanie się granic państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości
nadal trwało i niekiedy odbywało się w bardzo tragicznych okolicznościach dlatego
wskazał, że należy podjąć uchwałę okolicznościową, która pokarze heroizm
walczących w obronie polskości Lwowa i Przemyśla. Następnie Marszałek odczytał
treść stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy walk
w obronie polskości Lwowa i Przemyśla.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji oraz brakiem sprzeciwu ze strony
radnych projekt uchwały został przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przez aklamację.
Uchwała nr II/17/18 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz przypomniał zebranym, że zgodnie
z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego, debata budżetowa
odbywa się w określonym porządku, informując dalej, że po odbyciu w dniu
dzisiejszym debaty i dokonaniu podziału budżetu według zakresu odpowiadającego
poszczególnym komisjom celem zaopiniowania, komisje w ciągu 7 dni wyrażą na

piśmie swoje opinie, złożą ewentualne propozycje poprawek i przekażą je do Komisji
Budżetu, Mienia i Finansów. W ciągu 5 dni od otrzymania opinii od wszystkich
komisji, Komisja Budżetu, Mienia i Finansów sformułuje zbiorczą opinię o projekcie
uchwały i przekaże ją Zarządowi oraz Przewodniczącemu wraz z opiniami
poszczególnych komisji Sejmiku. Następnie Zarząd opracuje stanowisko w sprawie
zgłaszanych wniosków zawartych w zbiorczej opinii komisji budżetu oraz wniosków
złożonych w trakcie debaty. W przypadku uwzględnienia wniosków Zarząd opracuje
autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które wraz z uzasadnieniem zostaną
niezwłocznie przekazane Przewodniczącemu Sejmiku.
Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyla powiedział, że
uchwała budżetowa to jedna z najważniejszych uchwal w rocznej pracy Sejmiku
Województwa Podkarpackiego. Wskazał, że po zakończeniu omawiania założeń do
budżetu na 2019 r. przedstawi kontekst ogólnopolski - jak nasze województwo
wygląda na tle całego kraju. Wskazał, że uchwała budżetowa jest podstawą
gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego. To najważniejsze
uchwała Sejmiku w każdym roku budżetowym. W tej uchwale ujmuje się realistyczne
dochody jak i realistyczne wydatki na poszczególne zadania, projekty, jednostki
budżetowe, departamenty. Przypomniał dalej, że Zarząd Województwa
Podkarpackiego rozpoczął prace nad projektem budżetu Województwa
Podkarpackiego
na
2019
r.
podejmując
4
września
uchwałę
w sprawie przyjęcia zasad, założeń i trybu pracy nad opracowaniem budżetu
na 2019 r. Przyjmując założenia do projektu budżetu na 2019 r. Zarząd nakazał
stosowanie maksymalnych oszczędności w zakresie wydatków bieżących, ustalono
maksymalne wskaźniki wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedzającego rok
budżetowy. Marszałek powiedział, że przedstawiony projekt budżetu będzie
realizował Strategię Województwa Podkarpackiego, będzie kontynuował rozpoczęte
inwestycje w ramach środków europejskich i finansowanych z budżetu województwa
czy też z budżetu państwa. Dochody Województwa Podkarpackiego ustalone zostały
w oparciu o zawiadomienia o wysokości dotacji i subwencji otrzymanych z budżetu
państwa oraz dotacji z funduszy celowych. W przypadku dotacji od innych jednostek
samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w oparciu o ustalenia z tymi
jednostkami. W zakresie pozostałych źródeł dochodów zaplanowano je w oparciu
o prognozy własne. Dalej Marszałek wskazał, że dochody winny być planowane
realistycznie gdyż od ich wysokości zależy możliwość sfinansowania zaplanowanych
wydatków oraz możliwość utrzymania zaplanowanych wskaźników zadłużenia na
założonym poziomie. Mówiąc o zaplanowanych dochodach majątkowych na 2019 r.
wskazał, że są to dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływające do budżetu
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Pozostałe dochody to dochody bieżące.
Z punktu widzenia możliwości przeznaczenia dochodów jst na realizację określonych
zadań wynikających z ustaw można podzielić je na: dochody o charakterze
dotacyjnym ( o ścisłe określonym przeznaczeniu). W projekcie budżetu na przyszły
rok dochody o znaczeniu dotacyjnym to 509 mln zł. to jest 46 % planowanych
dochodów. Składają się na nie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania

rządowe i własne, dotacje z budżetów jst, dotacje z funduszy celowych – tj. 220 mln
zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów własnych
samorządu tj. 289 mln zł. 46 % środków ma ściśle określone przeznaczenie.
Dochody, które nie mają ścisłe określonego przeznaczenia stanowią kwotę 591 mln
zł. co stanowi 53,7 % planowanych dochodów. Przechodząc do kwestii
zaplanowanych wydatków Marszałek poinformował, że dzielą się one na wydatki
bieżące w kwocie 637,6 mln zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 511,9 mln zł.
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 512 mln zł. dot. przedsięwzięć
wieloletnich współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, zakupów
inwestycyjnych, dotacji majątkowych dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej,
instytucji kultury oraz inwestycji realizowanych przez jednostki budżetowe.
Zadania przewidziane w budżecie realizowane są przez departamenty tut. Urzędu
oraz przez 22 jednostki budżetowe. Marszałek wspomniał, że widoczny jest znaczący
wzrost inwestycji jednorocznych w projekcie budżetu na 2019 r. ( co dot. dróg jak
i kultury). Wszystkie inwestycje jednoroczne wzrastają z 77 mln zł. do 120 mln zł.,
w Kulturze to wzrost z 6 mln zł. do 15 mln zł. na inwestycje a drogi z 19 mln zł. do 37
mln zł. Jeśli chodzi o inwestycje zabezpieczone w WPF sięgają one kwoty 255,6 mln
zł. na 18 przedsięwzięć wieloletnich. W ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia przewidziana jest rozbudowa na odcinku Babica – Zaborów wraz
z budowa obwodnicy Czudca, w ramach programu InterReg Polska - Słowacja jest
przewidziana budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle - ponad
13 mln zł. – koniec w 2020 r., wspomniał również o rozbudowie drogi wojewódzkiej
nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa za 18 mln zł.- planowane
zakończenie 2020 r. Będą realizowane trzy projekty bez środków Unii Europejskiej,
w tym m.in. droga wojewódzka nr 884 Przemyśl – Domaradz, dokumentacja
projektowa w tym zakresie przewidziana oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na drodze nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara
Wieś. W 2019 r. planowane jest zakończenie kilkunastu zadań w tym
7 realizowanych w ramach RPO, jedno z Polski Wschodniej, trzy będą realizowane
bez środków Unii Europejskiej. W ocenie Marszałka przedstawiony budżet na 2019
r. to budżet zrównoważony. Pozostałe poruszone przez Marszałka kwestie dot.
projektu budżetu na 2019 r. zostały uszczegółowione w przedstawionych
prezentacjach.
Prezentacje pn. „Projekt budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok” oraz
„Porównanie podstawowych wielkości ujętych w budżetach województw – kontekst
ogólnopolski” stanowią załącznik nr 6 do protokołu.
Wystąpienia klubowe:
Radny Bogdan Romaniuk zabierając głos w imieniu Klubu Radnych PiS powiedział,
że uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą jaką Sejmik Województwa
podejmuje w trakcie roku. Radny odnosząc się do wystąpienia Marszałka
Władysława Ortyla wskazał, że zaplanowany budżet na 2019 r. jest budżetem
proinwestycyjnym. Dalej radny zarekomendował poparcie tego budżetu, wskazując,

że jest to budżet, który ma na celu zrównoważony rozwój Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący Klubu Radnych KO pan Piotr Tomański powiedział, że projekt
uchwały budżetowej jest najważniejszą uchwałą, którą przychodzi radnym opiniować.
Dodał, że przedstawiony budżet jest ambitny i duży oraz ma bardzo szeroki zakres.
Dalej radny zaapelował by jeśli chodzi o dotacje, które są tak bardzo ważne dla
wójtów, burmistrzów, mieszkańców wsi i miasteczek, by nie były one tylko dla
”swoich”, chodzi bowiem o to by szerzej popatrzeć na tę sprawę, by uwzględniać
cały obszar naszego województwa. Odnosząc się do wystąpienia Marszałka
w zakresie podwyżek o ok. 2% w niektórych działach, kluczowych dla pracowników,
dla Sejmiku, powiedział, że warto mieć jak najlepszych specjalistów w swoim
otoczeniu, mówiąc dalej, że tacy tu właśnie są. W kwestii służby zdrowia powiedział,
że jest to pięta Achillesa dla Województwa Podkarpackiego w ostatnich latach.
Mówiąc o wydatkach na ochronę zdrowia zapytał czy kwota 54 mln 700 tys. zł.
wydatków czy to jest więcej czy też mniej w porównaniu do roku bieżącego i czy taka
kwota jest wystarczająca by szpitale mogły spokojnie funkcjonować. Radny
powiedział, że Koalicja Obywatelska przygotuje poprawki do budżetu na Komisję
Budżetu, Mienia i Finansów i ma nadzieję, że wszystkie zostaną przyjęte do budżetu.
Radny jeszcze raz podkreślił, że zaprojektowany budżet jest duży i imponujący ale
też powiedział, że Koalicja Obywatelska chciałaby mieć w nim swój udział poprzez
zgłoszone poprawki. Pan Tomański przypomniał, że 46 % w budżecie stanowią
różnego typu dotacje w tym równiej z Unii Europejskiej i dlatego zaapelował by w
ramach naszego województwa dobrze współpracować z Unią Europejską. Kończąc
swoje wystąpienie radny jeszcze raz zapytał czy zabezpieczona kwota 54,7 mln zł.
na służbę zdrowia to jest więcej czy mniej w stosunku do tegorocznego budżetu oraz
czy są jakieś działy( obszary) w budżecie, które mają mniejszy budżet niż w 2018 r.,
jednocześnie podkreślił, że Koalicja Obywatelska po wniesieniu swoich poprawek
podejmie decyzję czy poprzeć projekt budżetu na 2019 r.
Przewodniczący Klubu Radnych PSL - pan Jan Tarapata wskazał, że rozpoczyna
się dyskusja na temat budżetu na 2019 r. co będzie prowadzić do uchwalenia
budżetu. Jest to budżet trochę zmniejszający się w stosunku do budżetu z 2018 r. co
jest spowodowane tym, iż część inwestycji została już zrealizowana a tym samym
środki unijnych dla Województwa Podkarpackiego zostały skutecznie wykorzystane.
Radny powiedział, że w kolejnych latach ten budżet będzie coraz mniejszy. Wskazał,
że dwa wskaźniki: dochody bieżące i wydatki bieżące to kręgosłup budżetu na który
trzeba zwracać uwagę. W ocenie radnego dzisiejsza proporcja dochodów bieżących
do wydatków bieżących jest na dobrym poziomie pozwala na to, że będziemy mieć
wkład jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Jeśli chodzi o nakłady
inwestycyjne to wydatki na drogi są jednym z ważniejszych wydatków co jest
pocieszające bo w końcu ten krwioobieg gospodarczy będzie wspomagany dobrą
komunikacją drogową. Kolej jest kolejnym ważnym wydatkiem na który trzeba
zwrócić szczególną uwagę. Radny powiedział, że mimo tego, iż tyle lat piastuje tę

funkcję nie jest mu do końca znany cały system finansowania i organizacji
przewozów pasażerskich i warto byłoby poświęcić temu więcej uwagi i zorganizować
oddzielną sesję poświęconą temu tematowi. Radny wskazał, że koncepcja transportu
zbiorowego nad którą pracował Sejmik w ubiegłej kadencji odeszła na dalsze tory. W
kwestii służby zdrowia radny Tarapata zapytał jak będzie realizowane zadłużenie
szpitali w 2019 r. bo jest to bardzo ważna i drażliwa sprawa. Wyraził obawę, że po
zakończonym okresie karencji szpitale mogą mieć problemy ze spłatą kredytów
restrukturyzacyjnych i czy tutaj Zarząd i Sejmik nie będą musieli przewidzieć
dodatkowych środków. Nadmienił, że budująca jest sprawa, że zrozumieliśmy, że
drogi wojewódzkie mają chodniki, które trzeba remontować i zaplanowane zostały na
to środki z budżetu województwa. Radny powiedział, że ta dzisiejsza dyskusja nad
projektem budżetu na 2019 r. jest wstępna. Będą składane wnioski i radny
zaapelował, żeby ich nie traktować tak, że nie da się ich wprowadzić do budżetu.
Trzeba traktować się poważnie i jeśli będą racjonalne i mądre zadania zgłaszane
przez opozycję to należy je przyjąć i zapisać w budżecie na 2019 r.
Marszałek Władysław Ortyl odnosząc się do wystąpień klubowych, podziękował za
wszystkie głosy, zarówno za te które były pozytywne i były pochwałą, jak również za
te, które nakazują z troską przyglądać się temu budżetowi. Odpowiadając radnemu
Piotrowi Tomańskiemu powiedział że czas kampanii wyborczej ma swoje prawa i nie
ma co rozliczać jakby tego w kategorii stron które w tej kampanii występują.
Marszałek powiedział, że ten budżet jest sygnałem i obrazem realizacji naszych
deklaracji wyborczych z którymi szliśmy do wyborów. Marszałek wskazał, że
inwestycje i potrzeby mieszkańców nie posiadają szyldów partyjnych gdyż albo są
potrzebne i efektywne albo nie. To jest pierwsze kryterium którym kieruje się Zarząd
Województwa Podkarpackiego. W kwestii podwyżek, trzeba je rozważać z całą
pewnością, trzeba pilnować specjalistów a nasi urzędnicy są dobrymi specjalistami
w kwestiach wykorzystania środków unijnych, stosowania prawa środowiskowego
i mogą być łakomym kąskiem dla firm. Odnosząc się do kwestii czy środków
przewidzianych na służbę zdrowia jest więcej czy też mniej wskazał, że te wydatki są
na podobnym poziomie jak w tym roku dodając, że 54 mln zł.
i 46 mln zł. należy rozumieć w kategorii wydatków inwestycyjnych i bieżących.
Marszałek powiedział, że chcą budować Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka,
bowiem 60 mln zł. wypływa z naszego Województwa jako składka NFZ gdyż nie
mamy takich specjalistycznych usług medycznych dla dzieci. To wszystko jest przed
nami. Poprawki i uwagi w procesie prac nad budżetem są bardzo ważne
i zadeklarował, że będą starannie się do nich odnosić. Marszałek wskazał, że dzisiaj
nie ma budżetu na poziomie 1 mld 300 czy 400 mln zł. gdyż wiele inwestycji zostało
z RPO WP zrealizowanych i apogeum wydatków jest poza nami. Przypomniał w tym
miejscu jeden z poprzednich budżetów, który wynosił 980 mln zł. co miało miejsce
pomiędzy starą i nową perspektywą.
Zwrócił uwagę że wszystkie obszary
w budżecie mają zwiększenie albo ten sam poziom za wyjątkiem wieloletnich
inwestycji drogowych. Wskazał na zwiększenie środków dla inwestycji jednorocznych
z poziomu 77 mln zł do 120 mln zł. w tym na inwestycje drogowe z 17 mln zł. do 30

mln zł. Marszałek wyraził aprobatę dla zgłoszonej propozycji sesji poświęconej
kolejowym przewozom pasażerskim. Wspomniał w tym miejscu o dużym
realizowanym przez Województwo Podkarpackie projekcie Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej, na który idą bardzo duże wydatki, popierając jednocześnie
propozycję sesji poświęconej ochronie zdrowia. Przypomniał, że prawie 400 mln zł.
poręczenia Województwa Podkarpackiego dla kredytu restrukturyzacyjnego w BGK
dał możliwość wzięcia kredytu z niższym oprocentowaniem ( prawie 1 % niżej).
W kwestii bezpieczeństwa na drogach wrosły środki w tym zakresie. Będzie zrobiony
wieloletni plan poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich( nie będzie on
dotyczył tylko kwestii chodników) i każdy będzie wiedział jakie inwestycje będą
realizowane w poszczególnych latach.

Dyskusja nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
Radny Stefan Bieszczad powiedział, że chciał się w swej wypowiedzi skupić na
takiej dziedzinie/pozycji jak Transport i Łączność, która stanowi blisko 50 % naszego
budżetu. Jest to dziedzina, która ma ogromny wpływ na rozwój naszego
województwa.
Wskazał,
że
Zarząd
Województwa
podjął
decyzję
o opracowaniu dokumentacji na zadanie drogowe co daje duże szanse na wykonanie
wielu inwestycji drogowych. Jest to w ocenie radnego lepsze rozwiązane w stosunku
do sposobu realizacji zadania „zaplanuj – wykonaj”. Jest to wyzwanie bardzo duże
i kosztowne ale w przyszłości umożliwiające wykonanie tych zadań o wiele szybciej.
Radny zwrócił uwagę, że brakuje mu trochę w projekcie budżetu inwestycji
zlokalizowanych w zachodniej części województwa, podkreślając że jest to teren
przemysłowy. Niemniej jednak kończąc swoje wystąpienie radny wskazał, że projekt
budżetu na 2019 r. w sposób rozsądny i zrównoważony bierze pod uwagę rozwój
wszystkich dziedzin naszego województwa i tym samym zasługuje na wsparcie i jego
przegłosowanie.
Radny Mieczysław Tołpa powiedział, że projekt budżetu przedstawiony przez
Zarząd Województwa jest zrównoważony, z niedużym deficytem, dochody wydają się
realne, 600 mln zł. to dochody własne, sporo środków jest na współfinansowanie
projektów z Unii Europejskiej. Prawie połowa wydatków w tym budżecie to wydatki
przeznaczone na inwestycje, wydatki lokowane są tam gdzie są najbardziej
potrzebne. Dużo środków jest na drogi, bardzo duża kwota środków na infrastrukturę
kolejową, przewidziane zostały duże środki na ochronę zdrowia, są przewidziane
środki na kulturę, są środki na rolnictwo, sporo środków jest na organizacje
pozarządowe, rezerwy są na odpowiednim poziomie, zabezpieczone zostały środki
na spłatę zadłużenia, na tle innych województw Podkarpacie wypada dobrze, budżet
jest realny i proinwestycyjny.
Radny Andrzej Szlęzak powiedział że nie zna szczegółowo budżetu i nie chce go
oceniać w całości ale jest trochę zdumiony i dostrzega kilka dość niepokojących

kwestii. Nie widzi inwestycji, które miałyby wzbogacać ten budżet, czyli dostarczać
środków finansowych po to by jak największą liczbę potrzeb zaspokajać z własnych
środków. Budżet Województwa Podkarpackiego w ogromnej mierze stanowią dotacje
bo ok. 772 mln zł. patrząc na budżet ogółem. Zostaje z tego trzysta kilkadziesiąt mln
zł. i to są środki z których można spłacać np. zadłużenie. Biorąc pod uwagę te realne
własne środki budżetu (te ok. 300 mln zł.) i wielkość zadłużenia na poziomie ponad
200 mln zł. to nie wygląda to dobrze. Radny powiedział, że póki co to on nie
dostrzega w tym budżecie inwestycji, które by przynosiły pieniądze dla tego budżetu.
Radny wskazał dalej, że niepokoi go również 12 % wzrost wydatków na
administrację, pytając czym to jest podyktowane.
Marszałek Władysław Ortyl odnosząc się do kwestii podnoszonych przed
przedmówców, powiedział że działania Zarządu nakierowane są na zrównoważony
rozwój województwa podkarpackiego. Stąd też patrzy się na to jak poszczególne
obszary są mniej lub bardziej zaniedbane. Takimi elementami rozwoju są
Bieszczady, Roztocze - miejsca atrakcyjne turystycznie. Te drogi tam wymagają
wiele jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo. Wzrastają koszty inwestycji i dlatego
kilka inwestycji trzeba było przesunąć w czasie. Wzrost kosztów pracy i materiałów
się pojawił, a Podkarpacie to swoisty plac budowy. Trzeba mieć świadomość, że
przyszła perspektywa finansowa to będzie czas dla kolei. Nacisk na to kładzie Unia
Europejska. Na rynku kolejowym dużo inwestycji jest realizowanych. Województwo
nie ma możliwości tworzenia dokumentacji na inwestycje infrastrukturalne na kolei bo
nie jest właścicielem infrastruktury ale odbywają się spotkania na których jest
możliwość wpływania na wiele aspektów, wskazywania, które trakcje powinny być
realizowane. Marszałek wskazała, że inwestujemy również w społeczeństwo
obywatelskie, obszar ważny z punktu widzenia dziedzictwa i kultury. Budżet
przekazany został w czasie wymaganym. Jest to dokument bardzo duży i wymagana
jest długa praca by się z nim zapoznać. Te 12 % wydatków na administrację to nie
tylko urzędnicy, są to też środki skierowane na wdrażanie Regionalnego Programu
Operacyjnego, środki, które trzeba ponieść. Co do inwestycji które w sposób
bezpośredni wpływały na dochody budżetu, mamy kilka instytucji ale żadna z nich nie
była przedmiotem penetracji Zarządu, jakiekolwiek zyski skierowane są na rozwój
tych instytucji, często te spółki z udziałem Województwa są niedochodowe. RARR
np. ma wspierać, stymulować i efekty jej pracy to właściwe wsparcie dla inwestora i
przedsiębiorcy. Samorząd Województwa nakierowany jest na stwarzaniu warunków
m.in. by proces edukacyjny przebiegał właściwie, by budować społeczeństwo
obywatelskie. Trzeba myśleć o jakości środowiska, trzeba wspomagać inteligentną
specjalizacje czyli jakość życia. To są efekty pracy samorządu województwa.
Radna Anna Huk powiedziała, że troska Zarządu o realizację zadań z zakresu
kultury, oświaty i wychowania zasługuje na pochwałę. Zaplanowane kwoty pozwolą
na konsekwentne i skuteczne realizowanie zadań. Na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa
znalazła się kwota 82 mln zł. a na Oświatę i Wychowanie kwota ponad 54 mln zł.
Bardzo ważną inicjatywą jest budowa Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej

Rzeczypospolitej. Ważnym zadaniem są prace konserwatorskie, prace remontowe
przy zabytkach. Na szczególną uwagę również zasługują podjęte przez Zarząd
działania polegające na współfinansowaniu dwóch instytucji kultury z Ministerstwem
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ( tj. Muzeum Polaków Ratujących Żydów
w czasie II wojny Światowej oraz Filharmonii Podkarpackiej – to dodatkowe
pieniądze z budżetu centralnego), kolejna umowa zawarta została z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi a dot. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej co stanowi
konkretną kwotę która wpłynie do samorządu. Kończąc swoje wystąpienie radna
poprosiła o przyjęcie projektu budżetu na 2019 r. .
Radny Adam Drozd wyraził swoje uznanie dla tego projektu budżetu, który zakłada
olbrzymie inwestycje infrastrukturalne i dostrzega potrzeby wschodnich
i południowych regionów. Radny podkreślił, że mieszkańcy tam żyjący również chcą
się rozwijać we właściwy sposób. Te inwestycje drogowe będą olbrzymie i trzeba to
pochwalić podobnie inwestycje w kolei i służbę zdrowia. Radny podkreślił, że te
inwestycje łącznie pooprawiają bezpieczeństwo mieszkańców całego województwa.
Dodał, że inwestycje drogowe powodują też, że firmy na danym terenie łatwiej i
szybciej się rozwijają i wzrastają ich dochody których cześć wpływa do samorządów.
Radny kończąc swoją wypowiedź poprosił o poparcie przedłożonego projektu
budżetu na 2019 r.
Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz odnosząc się do poruszonej kwestii by jakąś
przyszłą sesję poświęcić tematyce przewozów kolejowych, zasad ich organizacji i
finansowania powiedział, że można by też poświecić temu jeden punkt
w sesji. W jego ocenie najpierw tematem winny się zając komisje sejmikowe tj.
Komisja Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisja Budżetu, Mienia i Finansów na
wspólnym posiedzeniu bądź też odrębnych posiedzeniach bowiem wtedy byłby
przygotowany jakiś konkretny materiał do dyskusji.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku Jerzy
Borcz działając na podstawie § 8 ust. 3 pkt. 4 Uchwały Nr L/967/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego z późn. zm. dokonał
następującego tematycznego podziału projektu uchwały budżetowej na 2019 r.
według zakresu zadań odpowiadającego poszczególnym Komisjom Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w celu zaopiniowania:
1. Komisja Budżetu, Mienia i Finansów – wszystkie działy,
2. Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – działy:
 851 – ochrona zdrowia
 852 – pomoc społeczna
 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 757 – obsługa długu publicznego
 758 – różne rozliczenia
3. Komisja Rozwoju Regionalnego – działy:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 150 – przetwórstwo przemysłowe
 500 – handel
 710 – działalność usługowa
 720 – informatyka
 730 – nauka
 750 – administracja publiczna
 758 – różne rozliczenia
Komisja Gospodarki i Infrastruktury – działy:
 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
 600 – transport i łączność
 700 – gospodarka mieszkaniowa
 720 – informatyka
 750 – administracja publiczna
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony
Środowiska – działy:
 010 – rolnictwo i łowiectwo
 050 – rybołówstwo i rybactwo
 710 – działalność usługowa
 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – działy:
 730 – nauka
 758 – różne rozliczenia
 801- oświata i wychowanie
 803 – szkolnictwo wyższe
 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 926 – kultura fizyczna i sport
Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji – działy:
 630 – turystyka
 720 – informatyka
 750 – administracja publiczna
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia – działy:
 600 – transport i łączność
 752 – obrona narodowa
 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 758 – różne rozliczenia
 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Komisja Główna – działy:
 750 – administracja publiczna




757 – obsługa długu publicznego
758 – różne rozliczenia

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o
samorządzie województwa przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny
największego klubu radnych, który złożył oświadczenie o odmowie udzielenia
poparcia zarządowi województwa. W wypadku gdy dwa lub więcej klubów radnych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, składają się z równej liczby radnych,
przewodniczącym może zostać radny każdego z takich klubów.
Zgodnie z zapisami Statutu Województwa Podkarpackiego Sejmik wybiera
przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji w łącznej liczbie 7, w tym
zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji. W skład komisji wchodzą radni, w
tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących
funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku oraz radnych będących
członkami Zarządu.
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na
Przewodniczącego komisji.
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej – Piotr Tomański zgłosił
kandydaturę radnego Andrzeja Szlęzaka na funkcję Przewodniczącego Komisji.
Zwrócił się z prośbą o poparcie zgłoszonej przez jego klub kandydatury stwierdzając,
że będzie to wyraz dobrej woli politycznej a także, że stosują się do ustawy, którą
przytoczył Przewodniczący Sejmiku.
Radny poinformował, że ich kandydat przez 10 lat sprawował funkcję radnego w
Stalowej Woli, 12 lat sprawował funkcję Prezydenta Stalowej Woli. Jest osobą
kompetentną, doświadczoną, przygotowaną do pełnienia tej funkcji i najlepszym
kandydatem do pełnienia tejże funkcji.
Radny Andrzej Szlęzak wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie kandydaturę radnego na
Przewodniczącego komisji.
Za głosowało 6 radnych, przeciw było 23 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z powyższym wynikiem
głosowanie bezprzedmiotowe jest dokonywanie dalszych wyborów do komisji.
Radny Piotr Tomański poprosił o głos.
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z pytaniem w jakiej sprawie chce zabrać głos,
czy chodzi mu o komentowanie wyników głosowania czy chce zgłosić nowego
kandydata. Podkreślił, ze radni zgodnie ze swoim prawem podjęli decyzję odnośnie

głosowania nad zgłoszoną kandydaturą i niepotrzebne są tutaj komentarze.
Procedura nie jest zamknięta ponieważ Sejmik nie może funkcjonować bez Komisji
Rewizyjnej.
Radny poinformował, że zwraca się z apelem ponieważ Klub Radnych KO długo
dyskutował nad kandydaturą i wybrano najlepszego kandydata – odpowiedzialnego,
kompetentnego, z 22 letnią praktyką samorządową. Stwierdził, że oczywiście szanują
zadanie opozycji ale to rząd PiS przyjął ustawę, że największy klub opozycyjny
powinien mieć Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny złożył w formie pisemnej potwierdzonej przez wszystkich członków klubu
zgłoszenie ich kandydata.
Zwrócił się z prośbą aby następnym razem (jeśli nie teraz) przegłosować i wybrać ich
kandydata.
Zgłoszenie kandydata i jego zgoda stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego
w roku 2018.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 29 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Uchwała II/18/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/603/17 z dnia
27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej” (PSIP).
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała II/19/18 została podjęta jednogłośnie – 29 głosami za
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z upływem kadencji Rady
Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w
Rzeszowie zachodzi konieczność powołania nowej Rady. Zgodnie z obowiązującym
Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady Społecznej wchodzi pięciu
przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Wybór tych
przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego powołanie nowej
Rady Społecznej w kadencji 2018 r.-2022 r.
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do Rady
Społecznej.
Członek Zarządu – Stanisław Kruczek zgłosił kandydatury do składu Rady
informując, że wszystkie te osoby pracowały w niej w poprzedniej kadencji: Stanisław
Obara, Janusz Magoń, Kazimierz Smolak, Łucja Bielec, Henryk Szczęch.
Wskazane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Zgody na kandydowanie stanowią załącznik nr 10 do protokołu.
Radny Piotr Tomański w imieniu Klubu Radnych KO zgłosił do Rady Społecznej
kandydaturę radnego Krzysztofa Fereta. Podkreślił, że warto byłoby aby w Radzie
Społecznej pracował radny, który byłby przedstawicielem społecznym.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów niż miejsc do obsadzenia w
składzie Rady, Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zachodzi konieczność
przeprowadzenia głosowania jawnego imiennego i powołania w tym celu Komisji
Skrutacyjnej.
Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej.
Radny Piotr Tomański zgłosił kandydaturę radnej Danuty Stępień.
Radny Bogdan Romaniuk zgłosił kandydatury radnych: Jacka Magdonia, Karola
Ożoga, Anny Huk.
Przewodniczący Sejmiku zgłosił kandydaturę radnego Jana Tarapaty.
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radni w drodze głosowania (26 głosami za – jednogłośnie) przyjęli zaproponowany
skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Sejmiku ogłosił 10 minut przerwy celem przygotowania kart do
głosowania.
Poprosił również wybraną Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się a następnie
przedstawienie zasad i trybu wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej szpitala.
Po przerwie o godzinie 14.05 Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady.
Radna Anna Huk przedstawiła zasad i trybu wyboru przedstawicieli do składu Rady
Społecznej szpitala.
Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
W związku z brakiem uwag do projektu zasad Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie niniejszy dokument.
Radni w drodze głosowania (24 głosami za – jednogłośnie) przyjęli zasady i tryb
wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej szpitala.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie jawne imienne, dokonała
obliczenia głosów a Przewodnicząca Komisji odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej,
zgodnie z którym skład Rady Społecznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wybrany przez Sejmik przedstawia się
następująco:
) Łucja Bielec
2) Janusz Magoń
3) Stanisław Obara
4) Kazimierz Smolak
5) Henryk Szczęch.
Po odczytaniu Protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Sejmiku odczytał
uchwałę w przedmiotowej sprawie.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Uchwała II/20/18 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z upływem kadencji Rady
Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w
Rzeszowie w związku z tym zachodzi konieczność powołania nowej Rady. Zgodnie z
obowiązującym Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady Społecznej
wchodzi pięciu przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego. Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa
Podkarpackiego powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2018 r.-2022 r.
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do Rady
Społecznej.
Radny Piotr Tomański zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Fereta. Podkreślił,
że obecność radnego w Radzie Szpitala byłaby dla Sejmiku bardzo korzystna i nie
chciałby powiedzieć, że wybierając tylko swoich idą w kierunku systemu jaki nie
powinien być w Sejmiku tj. partyjnego.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Bogdan Romaniuk zgłosił następujące kandydatury do składu Rady
Społecznej szpitala: Wiesław Polek, Karol Ożóg, Jerzy Cypryś, Sabina Ostrowska,
Mieczysław Miazga
Wskazane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Zgody na kandydowanie stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
W związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów niż miejsc do obsadzenia w
składzie Rady, Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zachodzi konieczność
przeprowadzenia głosowania jawnego imiennego i powołania w tym celu Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Bogdan Romaniuk zwrócił uwagę, że istnieje konieczność zmiany składu
Komisji Skrutacyjnej ponieważ radny Karol Ożóg wybrany wcześnie do jej składu
obecnie jest kandydatem do składu Rady Społecznej. W jego miejsce zgłosił
kandydaturę radnego Adama Drozda.
Radny wyraził zgodę na pracę w komisji.
Poprzednio wybrani radni również wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie nowy skład Komisji Skrutacyjnej.

Radni w drodze głosowania (24 głosami za – jednogłośnie) przyjęli zaproponowany
skład Komisji Skrutacyjnej.
Radna Anna Huk przedstawiła zasad i trybu wyboru przedstawicieli do składu Rady
Społecznej szpitala.
Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 15 do protokołu.
W związku z brakiem uwag do projektu zasad Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie niniejszy dokument.
Radni w drodze głosowania (24 głosami za – jednogłośnie) przyjęli zasady i tryb
wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej szpitala.

Przed ogłoszeniem przerwy na przygotowanie kart do głosowania Przewodniczący
Sejmiku wręczył radnej Danucie Stępień i radnemu Piotrowi Tomańskiemu
zaświadczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego o wyborze na radnego.
Przewodniczący Sejmiku ogłosił 5 minut przerwy celem przygotowania kart do
głosowania.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie jawne imienne,
dokonała obliczenia głosów a następnie Przewodnicząca Komisji odczytała Protokół
Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z którym skład Rady Społecznej przy Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wybrany przez
Sejmik przedstawia się następująco:
1)Jerzy Cypryś
2) Mieczysław Miazga
3) Sabina Ostrowska
4) Karol Ożóg
5) Wiesław Polek.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 16
do protokołu.
Następnie Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę w tej sprawie.
Uchwała II/21/18 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim
Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w
Żurawicy.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z upływem kadencji Rady
Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof.
Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy zachodzi konieczność powołania nowej Rady.
Zgodnie z obowiązującym Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady
Społecznej wchodzi pięciu przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego. Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa
Podkarpackiego powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2018 r.-2022 r.
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do Rady
Społecznej.
Radny Bogdan Romaniuk zgłosił następujące kandydatury do składu Rady
Społecznej szpitala: Mariusz Król, Anna Huk, Tomasz Szeleszczuk, Bogusław
Słabicki, Maciej Lewicki.
Wskazane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Zgody na kandydowanie stanowią załącznik nr 18 do protokołu.
Radny zwrócił uwagę, że istnieje konieczność zmiany składu Komisji Skrutacyjnej
ponieważ radna Anna Huk wybrany wcześnie do jej składu obecnie jest kandydatem
do składu Rady Społecznej. W jego miejsce zgłosił kandydaturę radną Marię
Napieracz.
Radna wyraziła zgodę na pracę w komisji.
Poprzednio wybrani radni również wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Radny Krzysztof Feret w imieniu Klubu Radnych KO zgłosił kandydaturę radnego
Piotra Tomańskiego.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie nowy skład Komisji Skrutacyjnej.
Radni w drodze głosowania (24 głosami za, bez głosów sprzeciwu, przy 1 głosie
wstrzymującym się) przyjęli zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.

Następnie Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ogłosi 10 minut przerwy celem
przygotowania kart do głosowania i ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.
Przerwa rozpoczęła się o godzinie 15.10.
Po przerwie o godzinie 15.25 Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady i
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Jan Tarapata Anna Huk przedstawiła
zasad i trybu wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej szpitala.
Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 19 protokołu.
W związku z brakiem uwag do projektu zasad Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie niniejszy dokument.
Radni w drodze głosowania (22 głosami za – jednogłośnie) przyjęli zasady
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie jawne imienne, dokonała
obliczenia głosów i Przewodniczący Komisji odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej,
zgodnie z którym skład Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy wybrany przez
Sejmik przedstawia się następująco:
1) Anna Huk
2) Mariusz Król
3) Maciej Lewicki
4) Bogusław Słabicki
5) Tomasz Szeleszczuk.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 20
do protokołu.
Następnie Przewodniczący Sejmiku odczytał uchwałę w tej sprawie.
Uchwała II/22/18 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu.

Uchwała II/23/18 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Uchwała II/24/18 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Arboretum i Zakładowi Fizjografii
w Bolestraszycach.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Uchwała II/25/18 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do
uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Uchwała II/26/18 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
II/27/18 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z 24 lutego 2014 roku Nr XLIII/871/14 w sprawie wyrażenia
zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce
gm. Trzebownisko.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała II/28/18 została podjęta jednogłośnie – 26 głosami za i
stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa
Podkarpackiego w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała II/29/18 została podjęta jednogłośnie – 24 głosami za i
stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa
Podkarpackiego
w
Spółce
MEDIA-SYS
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
Uchwała II/30/18 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego
Parku Krajobrazowego.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Uchwała II/31/18 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Uchwała II/32/18 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Uchwała II/33/18 stanowi załącznik nr 32 protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie i realizację projektu
partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Uchwała II/34/18 stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zgodnie z§ 13 ust.1 statutu Związku
Województw Rzeczypospolitej „Członkowie Związku są reprezentowani przez swoich
delegatów, którymi są Marszałek Województwa, Przewodniczący Sejmiku
Województwa i dwóch radnych województwa wybranych przez sejmik województwa”
Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur radnych.
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę
Wiceprzewodniczącego Sejmiku – Jerzego Cyprysia oraz radnego Wojciecha Zająca.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Piotr Tomański poinformował, że reprezentowany przez niego klub nie
będzie zgłaszał swojego kandydata. Stwierdził, że Klub Radnych PiS mógłby
zostawić miejsce dla jakiegoś opozycjonisty, który mógłby wnieść coś nowego, PiS w
100 % obsadza kandydatury Rad Społecznych i delegatów swoimi kandydatami, co
nie jest dobrą praktyką.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że jest dwóch kandydatów i dwa miejsca do
obsadzenia więc podda pod głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, przeciw był 1 radny, 4 radnych r się od
głosu.
Uchwała II/35/18 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
Uchwała II/36/18 stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych
osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
za III kwartał 2018 r.
Sprawozdanie powyższe stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji
w okresie od 15 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego podjętych na LXII sesji w dniu 29 października
2018 r.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jan Tarapata poinformował, że ma pytanie dotyczące Departamentu
Ochrony Środowiska, na wielu spotkaniach pojawiają się problemy dotyczące opłat
za składowanie śmieci, wiele gmin ma problem z wyliczeniem kosztów jakie będą
obowiązywać za śmieci w 2019 roku. Radny pytał jak będą kształtować się koszty i
opłaty pobierane przez Samorząd Województwa za składowanie śmieci w 2019 oku i
w dalszej perspektywie. Zaznaczył, że wiedza taka jest niezbędnie potrzebna
samorządom gmin.
Członek Zarządu – Maria Kurowska poinformowała, że zapytanie radnego zostanie
skierowane do odpowiedniego departamentu i odpowiedź zostanie udzielona w
formie pisemnej.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Wicemarszałek Województwa Piotr Pilch poinformował, że w dniu 27 i 28 listopada
br. wspólnie z radnym Bogdanem Romaniukiem uczestniczyli w wyjeździe do Rzymu
biorąc udział w uroczystym otwarciu sympozjum i wystawie poświęconej Rodzinie
Ulmów. Wzięli również udział w audiencji generalnej papieża Franciszka, podczas
której padły bardzo ważne słowa dotyczące Rodziny Ulmów.
Radni obejrzeli dwa filmy poświęcone sympozjum i wystawie oraz wizycie w
Watykanie.
Następnie Wicemarszałek Piotr Pilch złożył oświadczenie poświęcone niniejszym
wydarzeniom.

Oświadczenie stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Radny Bogdan Romaniuk przytoczył słowa Papieża Franciszka, który powiedział,
że „pozdrawia pielgrzymów z Polski a szczególnie organizatorów wystawy otwartej w
Uniwersytecie Urbanianum poświęconej polskiej rodzinie rozstrzelanej przez
niemieckich nazistów za ukrywanie Żydów. W kontekście rozważań dekalogu niech
ta rodzina sług bożych oczekujących na beatyfikację będzie dla wszystkich
przykładem wierności Bogu, jego przykazaniom, miłości bliźniego i oraz szacunku dla
ludzkiej godności”. Słowa te były skierowane do wszystkich obecnych Polaków.
Radny złożył podziękowania Prałatowi Ptasznikowi, dzięki któremu jak zaznaczył
mogło dojść do spotkania z Papieżem Franciszkiem i do zaistnienia Rodziny Ulmów
podczas generalnej audiencji. Radny poinformował również, że podczas audiencji
przekazano Papieżowi obraz namalowany przez stypendystę Marszałka
Województwa – Eliasza Dyrowa, przedstawiający najstarsze dziecko Rodziny Ulmów
– Stasię. Kończąc swoje wystąpienie radny podziękował Marszałkowi za możliwość
uczestniczenia w delegacji oraz podkreślił, że było to niezwykłe wydarzenie ponieważ
o tej historii usłyszał cały świat.
Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku - Pan Jerzy Borcz
zamknął obrady I sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji .
Sesja zakończyła się o godz. 1615.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowały:
Iwona Kiełbasa
Joanna Sajdak

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

