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Protokół Nr XIV/19 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 października 2019 r.  

 

XIV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  
28 października 2019 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1100. 
 

Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz poprosił radnych o powstanie i odmówienie  
Modlitwy za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego otworzył obrady 
XIV 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 protokołu. 

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

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący poprosił o 
złożenie ślubowania przez panią Monikę Brewczak i pana Andrzeja Ćwierza. 
 
Odczytał rotę ślubowania: 
„Uroczyście ślubuję  rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec 
Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić 
wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i 
dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji  i innych praw Rzeczypospolitej 
Polskiej” 

A następnie wręczył nowym radnym  postanowienia Komisarza Wyborczego                     
w Rzeszowie i udzielił głosu byłym radnym a obecnie Posłankom Pani Teresie Pamule 
i Marii Kurowskiej. 
 
Pani Poseł Teresa Pamuła stwierdziła, że krótki okres jej pracy w Sejmiku uświadomił 
jej jak wiele jest jeszcze do zrobienia. To, że z woli narodu została Posłem 
Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje jako duży kredyt, który musi wypłacić swoim 
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wyborcom. Nie tylko wyborcom naszego pięknego Podkarpacia ale wyborcom całej 
Polski. Zaznaczyła, że stoi przed nią wielkie zadanie i chciałaby swój mandat 
sprawować jak najlepiej potrafi deklaruje że zrobi wszystko co w jej mocy dla dobra 
regionu i Polski. Będą to trudne wyzwania ale ma nadzieję, że we współpracy z  
Radnymi i Zarządem wszystko się uda. Podziękowała wszystkim za dotychczasową 
współpracę. 
 
Pani Poseł Maria Kurowska zaznaczyła, że ostatnie 5 lat to bardzo miła współpraca 
zarówno z Zarządem jak i Sejmikiem Województwa. Zaznaczyła, że to znak czasu , że 
wyborcy wybrali trzy kobiety jako swoje przedstawicielki w Parlamencie – to zapewne 
nagroda za dotychczasowe działania. Zaznaczyła , że udało się wiele zrobić w trakcie 
tych ostatnich lat. Obecnie z radością podejmują nowe wyzwanie, jednak trochę żal 
odejścia z tej „małej ojczyzny”. Poprosiła o dobra dalsza współpracę i troskę o rozwój 
szczególnie południowego Podkarpacia.  
 
Pani Poseł Ewa Leniart podziękowała wszystkim za dotychczasową, prawie 
czteroletnią współpracę i życzliwą, merytoryczną dyskusję. Poprosiła o wsparcie, 
zwracanie uwagi na sprawy ważne dla regionu i ojczyzny. Podziękowała Marszałkowi 
wraz z Zarządem za wiele wspólnych inicjatyw jakie udało się zrealizować i dodała, że 
liczy na dalszą udana współpracę.  
 
Poseł Wojciech Buczak pogratulował Paniom Posłankom wyboru i zaufania 
wyborców. Dodał, że on żegna się z Sejmem ale życie jest zmianą i wynosi bardzo 
dobre wspomnienia ze współpracy z władzami województwa. Podziękował za udaną i 
owocna dotychczasową współpracę. 
 
Przewodniczący poinformował następnie, że na jego ręce wpłynęły wnioski Zarządu 
Województwa o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 

1. programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020. 

2. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2019. 
3. zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w 

Województwie Podkarpackim. 
4. zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli. 

5. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu 
Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

6. rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
7. rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów. 
8. zmieniający Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 

marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
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Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami 
osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia  27 maja 2019 
r.,  zmienioną Uchwałą Nr XI/185/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 
oraz autopoprawek i autopoprawek II do projektów uchwał w sprawie:  
 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2019 – 2042.  
 

a także  
 

 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 2019 r. 

 Informacja o stanie zaawansowania prac – Audyt krajobrazowy. 
 

Wprowadzenie projektów uchwał w sprawie: 

9. programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020. 

10. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2019. 
11. zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w 

Województwie Podkarpackim. 
12. zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli. 

13. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu 
Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

14. rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
15. rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów 
 
i autopoprawek do projektów uchwał w sprawie: 

 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2019 – 2042.  
 

a także  
 

 Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i 
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delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  
za III kwartał 2019 r. 

 Informacji o stanie zaawansowania prac – Audyt krajobrazowy. 
 

nie wymaga głosowania, 

 

natomiast wprowadzenie projektu uchwały 

16. zmieniającego Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami 
osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia  27 maja 2019 
r.,  zmienioną Uchwałą Nr XI/185/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

i  

autopoprawek II do projektów uchwał w sprawie: 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2019 – 2042.  
 

wymaga głosowania. 

 

Przewodniczący zaproponował umieszczenie wszystkich proponowanych projektów 
uchwał kolejno po dotychczasowym  punkcie 18) porządku obrad sesji,  
 
Autopoprawki i autopoprawki II  do projektów uchwał w sprawie: 
 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2019 – 2042.  
 
zaproponował umieścić w punktach dotyczących przedmiotowych projektów uchwał. 
 
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 2019 r. oraz 
 

Informację o stanie zaawansowania prac – Audyt krajobrazowy 

 

 po dotychczasowym punkcie 26) porządku obrad sesji.  
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Ponadto poinformuję, że wpłynął  wniosek Komisji Głównej o wycofanie projektów 

uchwał w sprawie: 

17. wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI 
kadencji. 

18. zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

19. zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Zarządu Województwa ma inne propozycje do 

porządku obrad?  

Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad? 
 
W związku z brakiem propozycji zarządził głosowanie nad wnioskami dotyczącym 
zmian do  porządku obrad sesji. 
 
Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającego Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na 
dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną 
Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia  27 maja 2019 r.,  zmienioną Uchwałą Nr XI/185/19 
z dnia 26 sierpnia 2019 r.  
 

Za głosowało 26 radnych , nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 
Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad autopoprawek II 
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2019 r.? 
 
Za głosowało 27 radnych , nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 
Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad autopoprawek II 
do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042? 
 
Za głosowało 26 radnych , nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 
 

1.   Otwarcie sesji. 
2.  Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zdzisławowi Banatowi Odznaki Honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
4.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Bogdanowi Rzońcy Odznaki Honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Podkarpacie Uczy Cyfrowo” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu grantowego „Lekcja: 
Enter” w obszarze osi priorytetowej III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 
działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu 
Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z 
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2019 r. + AUTOPOPRAWKI + AUTOPOPRAWKI II. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 + AUTOPOPRAWKI + AUTOPOPRAWKI II 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych Województwa Podkarpackiego za 2019 i 2020 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i 
Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Łączności z 
Polakami   za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Samorządu Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w 
roku budżetowym 2019. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania 
rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów. 

23. Podjęcie uchwały zmieniające Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu 
Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie 
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia  27 
maja 2019 r.,  zmienioną Uchwałą Nr XI/185/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

24. Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego, 
25. Informacja o sytuacji finansowej podmiotów leczniczych nadzorowanych przez 

Samorząd Województwa Podkarpackiego za 2018 r. i I półrocze 2019 r., 
26. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r.  
27. Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z zakresu 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Województwa 
Podkarpackiego na początek kadencji (według stanu na dzień złożenia ślubowania) 
oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                

28. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2019 r. Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza Województwa 
Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, wojewódzkich osób prawnych 
Województwa Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje administracyjne w 
imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

29. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
30. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego. 
31. Informacja z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego za III 

kwartał 2019 r. 
32. 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 2019 r. 

33. Informacja o stanie zaawansowania prac – Audyt krajobrazowy. 
34. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 12 

września 2019 r. do 8 października 2019 r. 
35. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XIII sesji w dniu 30 września 2019 r. 
36. Interpelacje i zapytania radnych. 
37. Wnioski i oświadczenia radnych. 
38. Zamknięcie sesji. 

 
 
Proponuję przystąpić do realizacji porządku obrad sesji. 
 
Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego zostały Państwu przesłane w wersji 
elektronicznej. W związku z brakiem uwag do ich treści poddał je pod głosowanie. 
 
Protokoły przyjęte zostały jednogłośnie 26 głosami za. 
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Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zdzisławowi Banatowi Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

 
Marszałek Władysław Ortyl w bieżącym roku mija 20 lat od czasu reformy administracji 
publicznej w wyniku  której powstało w Polsce 16 województw, w tym Województwo 
Podkarpackie. Honorując tę ważną rocznicę, Zarząd Województwa Podkarpackiego wraz z 
Radnymi Województwa Podkarpackiego podejmują inicjatywę wyróżnienia Odznaką 
Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” pierwszego Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Zdzisława Banata, który funkcję tę pełnił w 
latach 1998 – 2002, jako Radny Województwa Podkarpackiego.   
Pan Zdzisław Banat ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie i uzyskał tytuł – 
inżyniera urządzeń sanitarnych. Następnie w roku 1975 rozpoczął studia w zakresie 
budownictwa lądowego Politechniki Krakowskiej w Krakowie i uzyskał tytuł magistra inżyniera 
budownictwa lądowego. Pracę zawodową rozpoczął jako oficer okresowy – porucznik WP w 
Jednostce Wojskowej w Jarosławiu. W latach 1977 – 1984 pracował na stanowisku kierownika 
Działu Wykonawstwa, Z-cy Kierownika Wielkiego Zespołu Budów, Głównego Specjalisty ds. 
Koordynacji Budów w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie. 
Następnie od 1984 do 1986 roku zatrudniony był w Pracowni Projektów w Rzeszowie Biura 
Studiów i Projektów Rozwoju Rolnictwa BIPROZET w Warszawie. W okresie od 1990 do 1991 
roku Pan Zdzisław Banat pełnił funkcję Prezydenta Miasta Rzeszowa, skąd w 1991 roku został 
powołany na stanowisko z-cy dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie. W latach 1992 – 1998  powierzono mu funkcję z-cy dyrektora 
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Pełnomocnika ds. 
Rodziny Wojewody Rzeszowskiego. W latach 1999 - 2001 był Pełnomocnikiem Zarządu ds. 
Współpracy z Samorządami – w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, 
a w latach 2001-2002 pracował jako z-ca dyrektora Departamentu Kultury i Oświaty w Urzędzie 
Marszałkowskim w Rzeszowie. Od roku 2007 do chwili przejścia na emeryturę w 2013 roku 
pełnił funkcję z-cy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.  
Pan Zdzisław Banat pełnił również wiele funkcji w organizacjach społecznych i politycznych 
m.in. jako Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Członek i 
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie 
Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie, Członek Zarządu Regionu Rzeszowskiego MKR – NSZZ 
„Solidarność” w Rzeszowie i Przewodniczący Komisji Koordynacji Budownictwa Regionu 
Rzeszowskiego oraz Członek Krajowej Komisji Budownictwa. Udzielał się również w 
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, w Stowarzyszeniu Budowy 
Pomnika Jana Pawła II w Rzeszowie oraz w Stowarzyszeniu Budowy Pomnika płk. Łukasza 
Cieplińskiego w Rzeszowie. Aktualnie jako emeryt nadal czynnie uczestniczy w życiu 
województwa. Jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.                       
W latach 1968 – 1989 był uczestnikiem nielegalnej  działalności związkowej i kolportażu 
wydawnictw podziemnych oraz manifestacji opozycyjnych. Należy zaznaczyć, że Pan 
Zdzisław Banat w grudniu 1981 r. został internowany w ośrodku odosobnienia w Załężu k. 
Rzeszowa za działalność związkową oraz na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i 
suwerenności. 
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Za swoją działalność został uhonorowany następującymi odznaczeniami: 
 

 Brązowy Krzyż Zasługi 
 Brązowy Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju 
 Krzyż Wolności i Solidarności 
 Odznaka honorowa „Działacz opozycji antykomunistycznej lub osoby   

represjonowanej z powodów politycznych” 
 Medal Krajowego Sekretariatu Budownictwa Przemysłu Drzewnego NSZZ   

„Solidarność”  
 Medal „50 lat wyższego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie” 
 Statuetka „O wolność, prawdę i chleb XXX lat NSZZ „Solidarność Rzeszów” 
 Statuetka z okazji 15 lat Województwa Podkarpackiego – przestrzeń dla samorządu – 

Społeczeństwo Obywatelskie  
 Złota Odznaka Honorowa PSST – jako wyróżnienie i podziękowanie za zasługi dla 

samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym 
 Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

 
Minione 20 lat to dla Województwa Podkarpackiego czas dynamicznego wzrostu 

i rozwoju we wszystkich obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego 
i naukowego, realizowanego zgodnie z dążeniem do zrównoważonego rozwoju dzięki 
sprawnemu wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Osiągnięcia, którymi dziś możemy się 
szczycić, nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowania i ciężkiej pracy osób, które 
angażowały się w budowanie potencjału naszego regionu, w tym Pierwszego 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Pana Zdzisława Banata.  

Kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 
na posiedzeniu w dniu 30 września 2019 r. zaopiniowała pozytywnie zgłoszenie o nadanie 
Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Panu Zdzisławowi 
Banatowi. 
 

Za podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  

Uchwała Nr XIV/236/19 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Bogdanowi Rzońcy Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 
 
Marszałek Władysław Ortyl w roku 2019 mija 20 lat od czasu reformy administracyjnej kraju. 
Województwo Podkarpackie powstało jako jedno z szesnastu polskich województw na mocy 
ustawy o samorządzie województwa, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku. Powyższe 
wydarzenie staje się okazją do wyróżnienia i podkreślenia zasług osób, które w tym czasie 
zostały powołane do kierowania regionalną wspólnotą samorządową w okresie kształtowania 
się jej struktur.  
Na pierwszego gospodarza województwa został wówczas powołany Pan Bogdan Rzońca jako 
Marszałek Województwa Podkarpackiego I kadencji. 
 Pan Bogdan Rzońca urodził się 1 lutego 1961 r. w Zarzeczu. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej w swojej miejscowości uczęszczał do Liceum im. Mikołaja Kopernika w Nowym 
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Żmigrodzie. Studiował w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Natomiast w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu ukończył studia 
podyplomowe. W 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej obronił pracę doktorską z zakresu zarządzania. 
Pracę zawodową związał ze sferą edukacji. Pracował w Studium Nauczycielskim w Jaśle a 
następnie w Zespole Szkół Ekonomicznych, gdzie pełnił funkcję także dyrektora. Praca z 
młodzieżą była dla niego realizacją powołania do przekazywania wiedzy i wychowywania 
uczniów. 
Polityczną działalność rozpoczął od funkcji Wojewody Krośnieńskiego. Po reformie 
administracyjnej kraju, został wybrany przez Radnych Województwa Podkarpackiego na 
stanowisko Marszałka Województwa Podkarpackiego I kadencji. Natomiast w III kadencji pełnił  
funkcję Wicemarszałka Województwa. 
Był Radnym Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji. Po wyborach do Sejmu RP w 
październiku 2011 r. zdobył mandat Posła Na Sejm RP VII i VIII kadencji.  
W tegorocznych wyborach uzyskał mandat Posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. 
Pan Bogdan Rzońca był inicjatorem utworzenia Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych (PSST) i Przewodniczącym Zarządu  I kadencji natomiast od roku 
2003 jest jego Honorowym Przewodniczącym.  
W życiu stara się konsekwentnie dążyć do realizacji założonych celów czego efektem są liczne 
sukcesy w polityce lokalnej i krajowej. Deklaruje silną wolę dalszej działalności na rzecz 
Województwa Podkarpackiego i całej Polski. 
Za swoją pracę został doceniony w formie licznych odznaczeń : 

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
 Medal Komisji Edukacji Narodowej 
 Srebrny Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju 
 Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa 
 Odznaka Honorowa za Zasługi Dla Ratownictwa Górskiego 
 Zasłużony dla JKS Czarni Jasło 
 Srebrny Medal za Zasługi Dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego 
 Honorowe Obywatelstwo Gminy Jasło 
 Honorowe Obywatelstwo Gminy Lipinki 
 Honorowe Obywatelstwo Gminy Jaśliska 
 Złota Odznaka Honorowa Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 

Terytorialnych. 
Od chwili powołania na stanowisko Marszałka Województwa, Pan Bogdan Rzońca 

angażował się w budowanie innowacyjnego, opartego na chrześcijańskich wartościach 
szacunku dla tradycji i dziedzictwa a jednocześnie silnego społecznie, gospodarczo i kulturowo 
Podkarpacia.   
Dziś województwo podkarpackie jest regionem otwartym dla inwestorów, dysponującym 
nowoczesną strukturą komunikacyjną oraz wysoko kwalifikowaną kadrą. Sukces regionu był 
możliwy dzięki wytężonej, pełnej zaangażowania pracy  pierwszego Marszałka Województwa 
Podkarpackiego – Pana Bogdana Rzońcy. 

Kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 
na posiedzeniu w dniu 30 września 2019 r. zaopiniowała pozytywnie zgłoszenie o nadanie 
Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Panu Bogdanowi Rzońcy. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, 4 osoby były przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. 
Uchwała Nr XIV/237/19 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 
„Podkarpacie Uczy Cyfrowo” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu grantowego „Lekcja: 
Enter” w obszarze osi priorytetowej III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 
 
Radny Krzysztof Feret stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do tej uchwały, uważa ją za słuszną 
i zagłosuje „za” natomiast projekt ten skierowany jest do młodzieży i do nauczycieli on z 
własnych obserwacji wie, że ciągle jest jeszcze duża grupa niezagospodarowana – żeby nie 
powiedzieć wykluczona mianowicie seniorzy. Jest szereg inicjatyw służących wprowadzaniu 
seniorów z tego wykluczenia chociażby uniwersytety trzeciego wieku ale one nie docierają 
wszędzie. Sądzi, że Sejmik mógłby przypomnieć Zarządowi Województwa żeby z myślą o 
grupie senioralnej o takim projekcie pomyślał. 
 
Marszałek Piotr Pilch stwierdził, że ta uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie do 
projektu przez nasza jednostkę czyli PCEN. Stwierdził, że inne instytucje realizują zadania o 
których mówił Radny Feret np. przez Uniwersytet trzeciego wieku takie zajęcia się odbywają i 
korzysta z tego wielu seniorów. Czy my jako samorząd powinniśmy tego typu projekty 
podejmować to jest oczywiście kwestia do dyskusji. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał projekt pod 
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 głosami za.  
Uchwała Nr XIV/238/19 stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu 
Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 
przedłużenie umowy najmu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 głosami za.  
Uchwała Nr XIV/239/19 stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z 
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 głosami za.  
Uchwała Nr XIV/240/19 stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 
r. + AUTOPOPRAWKI + AUTOPOPRAWKI II. 
 
Radny Piotr Tomański zapytał czego dotyczą poprawki, poprosił o przedstawienie. 
 
Skarbnik Województwa Janina Jastrząb zmiany w dochodach dotyczą zmniejszenia                      
w środkach UE oraz podatku VAT od projektu Budowa kolejki aglomeracyjnej o 3 202 805 zł., 
w wydatkach zmniejszenie o 6 275 899 zł. z uwagi na to, że procedura dotycząca tego projektu  
 jest bardzo pracochłonna, chodzi o przejęcie gruntów od PKP. Kolejna zmiana w dochodach 
dotyczy zmiany dochodów z tytułu sprzedaży mienia – tutaj główna pozycja były działki 
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okołolotniskowe a w związku z małym zainteresowaniem nabywców zachodzi potrzeba 
zmiany. Następna zmiana dotyczy zmniejszenia środków UE i budżetu państwa- mała kwota 
57 960 zł dotyczy projektu prowadzonego przez PCEN w zakresie doradztwa zawodowego 
prowadzonego przez nauczycieli. Jest wydłużenie tego projektu do czerwca następnego roku. 
Duża zmiana dotyczy dwóch projektów informatycznych tj. Podkarpacki System Informacji 
Przestrzennej i PSeAP II są to kwoty ujęte w autopoprawkach II. W zakresie dochodów jest tu 
zwiększenie w zakresie subwencji regionalnej, oświatowej – w sumie te dwie subwencje 
zwiększają nasz budżet o kwotę 8 510 355 zł. Jeżeli chodzi o same wydatki jest zmniejszenie 
na projekcie Góry bez granic – przesunięcie na 2020 r. z uwagi na wydłużenie realizacji 
projektu. Na zadaniu realizowanym przez Teatr mamy oszczędności poprzetargowe 681 tys. 
Zwiększenia zaś dotyczą rekompensaty z tytułu wykonywania Regionalnych przewozów 
pasażerskich 291 370 zł związane ze zwiększonymi kosztami związanymi z ulepszeniem                        
i oddanie nowych pojazdów szynowych. Zwiększenie 120 tys. zł na Urzędzie Marszałkowskim 
związane z PSeAP II i wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Zaznaczyć należy 
zwiększenie dla instytucji kultury w sumie kwota 753 372 zł – dla Teatru 130 tyś na zakup 
wyposażenia technicznego, dla Filharmonii 200 tys. na działalność bieżącą m.in. koncert                      
z okazji 20 –lecia samorządu oraz dnia papieskiego, dla WDK 300 tyś na dotację podmiotową, 
dla Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej 59 872 zł na klimatyzację, dla Muzeum 
Historycznego w Sanoku 63 500 zł na zakup obrazów Stefana Kątskiego. Uchwała                       
i autopoprawki zawierają również przeniesienia w planach finansowych jednostek 
budżetowych m.in. dotyczy to zmiany przeznaczenia dotacji dla Uniwersytetu Rzeszowskiego 
– była zaplanowana kwota 125 tyś  na dofinansowanie rozwoju biobanku, z uwagi na to, że 
zadanie nie może być zrealizowane w tym roku władze uczelni zwróciły się o zmianę na system 
do pomiarów efektów Halla dla struktur półprzewodnikowych. Również zmiana przeznaczenia 
z dotacji celowej na podmiotową już przyznanej dotacji dla Teatru w kwocie 500 tys. zł. , dla 
Arboretum w Bolestraszycach 24 500 tys. zł. 
 
Marszałek Piotr Pilch zaznaczył, że w tym punkcie znajduje się wspomniana przez Panią 
|Skarbnik dotacja celowa dla Muzeum Historycznego w Sanoku, jest to sprawa ważna, 
poruszana przez kilku Radnych i decyzją Zarządu przekazana została dotacja na zadanie pn. 
„Zakup 15 obrazów Stefana Kątskiego”. Planowane do zakupu obrazy znajdują się w Instytucie 
Polskim w Kanadzie. Całkowita wartość zakupu to 88 500 zł – jest to montaż finansowy my 
dajemy 63500 zł. 20000 zł. Powiat sanocki, Miasto Sanok 3000 zł i Gmina Sanok 3000 zł. 
dzięki czemu całość tych obrazów znajdzie się na Podkarpaciu.  
 
Radny Adam Drozd jakże szczególną i istotną kwestią dla ziemi sanockiej jest zakup tych 
obrazów bo nieczęsto można pochwalić się rodziną, która od XIV w przysługiwała się tej ziemi. 
Zwróciliśmy się z prośbą do kilku samorządów o pomoc przy zakupie obrazów Stefana 
Kątskiego gdyż instytucje polskie w Kanadzie przestały być finansowane przez państwo                       
i w związku z kłopotami finansowymi ta kolekcja mogłaby ulec rozproszeniu. W związku                        
z powyższym bardzo dziękuje Zarządowi ale także członkom komisji, którzy poparli przyznanie 
środków na zakup tej wspaniałej kolekcji. 
 
Radny Piotr Tomański zwrócił uwagę na fakt, że w wielu miejscach w wypowiedzi Pani 
Skarbnik było wydłużenie realizacji projektu lub przeniesienie na następny rok. Zwrócił się do 
Marszałka aby takich sytuacji było jak najmniej i by realizować zadania tak jak były 
przyjmowane.  
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 26 głosami za.  
Uchwała Nr XIV/241/19 stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na fakt iż ważna częścią tego punktu był zakup 
obrazów Stefan Kątskiego prosi o zabranie głosu przez Barbarę Kątską. 
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Barbara Kątska Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodu Kątskich stwierdziła, że Stefan 
Kątski to niezwykle skromny człowiek, który swoje życie poświęcił Polsce. Urodził się na 
Podkarpaciu jednak losy wojenne i tajna misja rządu emigracyjnego zawiodły go aż do Kanady, 
gdzie opiekował się skarbami narodowymi konserwując je pieczołowicie. Jak twierdza znawcy 
arrasy wawelskie wróciły do kraju w lepszym stanie niż wyjechały. Jego najpiękniejsze dzieło, 
które pozostawił dla Polaków w Kandzie to zdobienia kurdybanowe w Kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Montrealu – to trwałe świadectwo o wielkich Polakach i o chrześcijańskich 
wartościach naszego narodu. Stefan nie zdołał powrócić do swojego rodzinnego kraju, zmarł i 
został pochowany w Kanadzie. Celem działania naszego związku jest przywracanie pamięci 
zasłużonych dla Polski członków rodu. Od momentu stworzenia stowarzyszenia starali się i 
pukali do różnych drzwi, nie pomijając drzwi Ministerstwa, było bardzo trudno ale dziś udało 
się dzięki Państwu. Ten montaż finansowy sprawił to, że będziemy mogli tę kolekcję oglądać 
wspólnie tutaj w Polsce. Podziękowała Zarządowi a także radnym Adamowi Drozdowi i 
Krzysztofowi Feretowi, którzy łamiąc bariery polityczne pomogli w doprowadzeniu do tego 
faktu. Podziękowała Robertowi Antoniowi który jest głównym autorem książki „Stefan Kątski 
historia nieznanego artysty”.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 + AUTOPOPRAWKI + AUTOPOPRAWKI II. 
 
Radny Piotr Tomański poprosił o wytłumaczenie czego dotyczą zmiany. 
 
Skarbnik Województwa Janina Jastrząb stwierdziła, że jeżeli chodzi o zakres roku 2019 to 
jest odzwierciedlenie tego, co prezentowała wcześniej. Zwróciła uwagę na nowe projekty 
wprowadzane do WPFu a rozpoczynające się po 2020 r. mianowicie: 
- realizowany przez PCEN projekt „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach 
województwa podkarpackiego” – realizowany będzie w latach 2020 – 2022, finansowany z 
Unii, budżetu Państwa i środków własnych, koszt 7 752 848 zł z tego wkład własny tj. 139 714 
zł.  
- Inteligentne specjalizacje narzędzia wzrostu konkurencyjności i innowacyjności WP kwota 
1 412 919 zł jest przywracana i wprowadzana do WPF 2020 -2023 
- Kolej aglomeracyjna – w 2019 jest zmniejszenie i dostosowanie do realizacji do 2023 r. 
- budowa drogi 872 wraz z niezbadaną infrastrukturą techniczną o wartości 199 948 zł. w 
całości finansowane z budżetu państwa 
- budowa wiaduktu kolejowego kat. A – ul Podzwierzyniec  w Łańcucie etap 3, realizowana w 
latach 2020 - 2023 – wartość 36 260 658 zł. przy czym w WPFie ujmowana jest kwota 
19 965 255 zł jako wkład własny do projektu. 
Autopoprawki III dot. tylko dwóch projektów informatycznych tj. PSIP i PSeAPII. 
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 24 głosami za.  
Uchwała Nr XIV/242/19 stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych Województwa Podkarpackiego za 2019 i 2020 rok.  
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. 
 
Uchwała Nr XIV/243/19 stanowi załącznik Nr 11do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli. 
 
Członek Zarządu Województwa -  Stanisław Kruczek zgłosił następujące kandydatury do 
składu Rady: 
 
Kamila Piech, 
Bogusław Kołacz, 
Alicja Winiarska 
 
Zgody na kandydowanie stanowią załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Radny Piotr Tomański zwrócił uwagę, że ponieważ projekt uchwały zakłada obsadzenie 
trzech miejsc i PiS podało trzech kandydatów, to inne kluby nie mają możliwości zgłoszenia 
swoich kandydatów. Radny zwrócił się, jak podkreślił po raz kolejny z apelem aby przemyśleć 
to i zostawić miejsce dla kompetentnej osoby z opozycji, która mogłaby pracować w składzie 
Rady Społecznej. Radny stwierdził, że polityka wyboru do Rad Społecznych szpitali powoduje, 
że PiS bierze w 100% odpowiedzialność za służbę zdrowia na Podkarpaciu. 
 
W związku z brakiem innych zgłoszeń do składu Rady Społecznej Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciw nie było, 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. 
 
Uchwała Nr XIV/244/19 stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i 
Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
 Radny Karol Ożóg w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił do składu Komisji radnego Andrzeja 
Ćwierza.  
 
Radny Andrzej Ćwierz wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie 
projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 
 
Uchwała Nr XIV/245/19 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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Radny Karol Ożóg w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił do składu Komisji radną Monikę 
Brewczak.  
 
Radna Monika Brewczak wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie 
projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 
 
Uchwała Nr XIV/246/19 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Łączności  
z Polakami   za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Radny Karol Ożóg w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił do składu Komisji radnego Andrzeja 
Ćwierza i radną Monikę Brewczak. 
 
Radny Andrzej Ćwierz wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radna Monika Brewczak wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
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 Nr XIV/247/19 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Radny Karol Ożóg w imieniu Klubu Radnych PiS wnioskował o wykreślenie radnego Mariusza 
Króla ze składu komisji. 
 
Rezygnacja radnego stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie 
projekt niniejszej uchwały. 
 
Radni głosowali jednomyślnie (25 głosami za) za podjęciem uchwały. 
 
Uchwała Nr XIV/248/19 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Jan Tarapata podniósł kwestię organizacji terminu posiedzeń komisji, wyjaśnił iż radny 
Nepelski zamierzał zrezygnować z prac w tejże komisji w związku z tym iż dojazd zajmuje mu 
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2 godziny a posiedzenie komisji trwa zaledwie 10 minut. Zwrócił się z wnioskiem aby 
organizować posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu sesji.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Samorządu Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że punkt ten wpisuje się w obszar współpracy 
społecznej związanej z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi jako 
instytucjami działalności pożytku publicznego. Sfera ta jest o tyle istotna, że buduje  
społeczeństwo obywatelskie,  wspiera i wyręcza samorządy w realizacji powierzonych zadań. 
Program taki przedkładany jest do uchwalenia radnym co roku. Program został opracowany 
przez Kancelarię Zarządu we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego i był  
poddany konsultacjom społecznym. W okresie trwania konsultacji do Urzędu wpłynęły wnioski 
i uwagi złożone przez jeden podmiot Programu, dotyczące wzmocnienia pozycji małżeństwa i 
rodziny, która została uwzględniona. Pan Marszałek omówił szczegółowo budowę Programu.  
 
Radny Jan Tarapata poinformował, że ma propozycję dotyczącą stowarzyszeń działających 
na rzecz lotnictwa i jego rozwoju w naszym województwie. Na Podkarpaciu działa wiele 
stowarzyszeń propagujących ideę lotniczą i dobrze byłoby opracować program wspierający 
takie idee i działalność społeczną. Jeśli faktycznie chcemy być Doliną Lotniczą musimy 
przyciągać młodzież i różne grupy, należy stworzyć Program, który da im wsparcie. 
 
Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że organizacje i stowarzyszenia lotnicze powinny 
na równych prawach korzystać ze środków, które ma Samorząd Województwa. Pan Marszałek 
przypomniał, że jest konkurs organizacji pozarządowych pn. Wysokich lotów, którym 
honorowane są najważniejsze osiągnięcia organizacji, nazwa ta nawiązuje do aktywności w 
obszarze lotnictwa. I org te powinny się tutaj aktywizować. Zwrócenie uwagi na inteligentne 
specjalizacje jest jak najbardziej ważne. Pan Marszałek podkreślił, że środki na Program z 
roku na rok są zwiększane. 
 
W związku z brakiem dalszych 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 Nr XIV/249/19 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w 
roku budżetowym 2019. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 
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Uchwała Nr XIV/250/19 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania 
rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim. 
 
Radny Piotr Tomański pytał jakie są zasady przyznawania wsparcia.  
 
Dyrektor Departamentu, Nauki, Edukacji Sportu – Barbara Pelczar – Białek wyjaśniła, że 
były pewne powody wprowadzenia zmian uchwały, chciano doprecyzować jakie zadania mogą 
być finansowane i dofinansowane z budżetu województwa. Pojawił się zapis, że z budżetu 
mogą być dofinansowane zadania dotyczące upowszechniania aktywności fizycznej wśród 
społeczeństwa Województwa Podkarpackiego, drugim zadaniem jest podniesienie poziomu 
sportowego zawodników województwa. Zadania te będą mogły być realizowane w myśl 
niniejszej uchwały w różny sposób. Jeśli chodzi o upowszechnianie sportu to zostanie 
ogłoszony otwarty konkurs ofert i będzie się to odbywać w trybie ustawy o pożytku publicznym 
i o wolontariacie. Jeśli chodzi o dofinansowanie podniesienia poziomu sportowego 
zawodników to związki sportowe, tak jak dotychczas będą mogły wnioskować o 
dofinansowanie na różne działania. Utrzymane zostały zadania dotychczas finansowane z puli 
dotacji i  wprowadzono organizację współzawodnictwa sportowego zawodników 
niepełnosprawnych a także udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w 
zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Utrzymane zostały dotychczasowe zadania.  
Projekt uchwały został uzupełniony o trzy załączniki w nieco zmienionej treści. Należy skupić 
się na trzecim załączniku dotyczącym szczegółowych warunków udzielania dotacji, nowością 
po przyjęciu uchwały będzie określenie podmiotu mogącego ubiegać się o dotację, dotychczas 
mógł o nią ubiegać się tylko jeden podmiot reprezentujący daną dyscyplinę sportu i zazwyczaj 
były to okręgowe związki sportowe, teraz taką możliwość daje się  klubom sportowym, ponadto 
zmieniono termin kwalifikowalności  wydatków poniesionych z dotacji, ograniczono liczbę 
naboru wniosków z 5 na 3 oraz wprowadzono możliwość dodatkowego naboru wniosków w IV 
kwartale w przypadku pojawienia się środków finansowych.  
Pani dyrektor poinformowała, że dotychczasowa uchwała funkcjonowała przez wiele lat i nie 
było wymiernych efektów tak dużego inwestowania – rocznie ponad 2 miliony złotych z 
budżetu województwa, w skali Polski województwo ciągle było na 14. miejscu, w związku z 
tym  postanowiono eksperymentalnie wprowadzić zasady , które mogą wpłynąć na 
podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały radni głosowali jednomyślnie (22 głosami za).  
 
Uchwała Nr XIV/251/19 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 
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stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli. 
 
Radny Andrzej Nepelski od ponad 30 lat zajmuje się szkolnictwem zawodowym a projekt tej 
uchwały właśnie tego dotyczy. Reforma systemu edukacji m.in. za priorytet uznała 
podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Projekt tej uchwały zgodnie z art. 42 karty 
nauczyciela mówi o tym, że organ prowadzący w drodze regulaminu ustala wymiar godzin 
nauczycieli zawodu, z tym, że nie może on być wyższy niż 20. Przed tą zmianą nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu mieli obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych 22 natomiast 
nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych wymiar obowiązującego pensum 
tygodniowego 18. Jeżeli ustawa mówi, że nie może być ten wymiar wyższy niż 20 to może być 
tez 18. Chcielibyśmy żeby jakość kształcenia zawodowego była na wysokim a nawet bardzo 
wysokim poziomie czego od nas oczekuje współczesna gospodarka . Co raz trudniej jest 
pozyskać kompetentnych, przygotowanych merytorycznie nauczycieli i jeżeli teraz tym 
nauczycielom, których aktualnie mamy zatrudnionych podniesiemy pensum z 18 do 20 godzin 
to tak naprawdę nie otrzymali oni podwyżki.   
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 14 głosami za, 6 radnych było przeciw, 2 
wstrzymało się od głosu. 
Uchwała Nr XIV/252/19 stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie. 

 
Projekt uchwały otrzymali Państwo wraz z materiałami na sesję Sejmiku. Zgodnie z projektem 
uchwały należy wskazać 1 przedstawiciela Sejmiku do składu Rady. 
W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatur do rady społecznej. 
 
Marszałek Stanisław Kruczek zgłosił kandydaturę Jadwigi Bieleckiej rekomendowanej przez 
Starostę Niżańskiego. 
Zgoda na kandydowanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 18 głosami za, 0 radnych było przeciw, 3 
wstrzymało się od głosu. 
Uchwała Nr XIV/253/19 stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Radny Piotr Tomański zapytał czego dotyczy ta skarga. 
 
Radna Maria Napieracz w dniu 23 września 2019 r. do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego wpłynęła skarga Pana Ryszarda Hanusa na działania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w sprawie niedopełnienia obowiązków w związku z podpisaniem umowy z 
Gminą Łańcut w sprawie realizacji projektu pn. „Uniwersytet Samorządności”.  

W dniu 26 września 2019 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
przekazał Zarządowi Województwa Podkarpackiego oraz departamentowi właściwemu 
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merytorycznie w sprawie tj. Departamentowi Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich skargę 
Pana Ryszarda Hanusa celem ustosunkowania się do przedstawionych w niej zarzutów. 
Odnosząc się do stawianych zarzutów ustalone zostało, że: 
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020 w ramach swoich regulacji zakłada 
dofinansowanie zadań dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dwóch naborów: 
- I w ramach dofinansowania działań służących realizacji sołeckich strategii rozwoju wsi,  
- II w ramach dofinansowania działań służących realizacji koncepcji „Uniwersytetu 
Samorządności”.  
Dla ww. koncepcji w ramach Programu obowiązują odrębne zasady i warunki przyznania 
pomocy. Dla działań objętych dofinansowaniu sołeckich strategii rozwoju wsi otrzymanie 
pomocy uwarunkowane jest spełnieniem wymagań opisanych  
w części III.5.1, III.8.1.1 i III.8.1.2 Programu. Natomiast dla działań służących realizacji 
koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”, otrzymanie pomocy uwarunkowane jest 
spełnieniem wymagań opisanych w części III.5.2 i III.8.2 Programu. 
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 został przyjęty Uchwałą 
Nr 287/5776/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca  
2017 r. Następnie zmieniony został Uchwałą Nr 32/857/19 z dnia 27 marca 2019 r. 
wprowadzając część dotyczącą koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Zgodnie  
z cz. III. 8.2 oraz cz. III.9 Programu Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązany jest 
do przyjęcia szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w formie uchwały 
odrębnie dla: zadań realizowanych w zakresie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi oraz dla 
działań służących koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Regulacje prawne dotyczące 
zasad ubiegania się o pomoc w 2019 roku w ramach udzielenia dofinansowania na realizację 
inicjatywy „Uniwersytetu Samorządności” Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął 
Uchwałą Nr 36/942/19 w dniu 9 kwietnia 2019 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na 
realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Wniosek złożony przez Gminę 
Łańcut w ramach danego naboru został oceniony zgodnie  
z powyższymi zapisami programowymi oraz warunkami w zakresie dofinasowania. Wniosek 
przeszedł pozytywną weryfikację i znalazł się na 1 miejscu w swoim powiecie, kwalifikującym 
go do otrzymania pomocy.  
Uchwałą Nr IX/148/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r. 
zostało przyznane dofinasowanie z budżetu województwa oraz na tej podstawie została 
podpisana umowa z beneficjentem w dniu 17 lipca br.  
Wobec powyższego w świetle regulacji Programu (Uchwała Nr 32/857/19 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z 27 marca 2019 r.) na zawarcie przez Gminę Łańcut umowy 
w zakresie realizacji koncepcji: „Uniwersytetu Samorządności” zgoda mieszkańców sołectwa 
Wysoka, jak i zgoda Rady Gminy Łańcut nie była wymagana. 
Należy wskazać, że Gmina Łańcut w ramach Programu uczestniczyła również  
w naborze na dofinansowanie zadań w ramach sołeckich strategii rozwoju wsi na zadanie 
realizowane w sołectwie Cierpisz w ramach, którego beneficjent zobowiązany jest do 
spełnienia warunków, które skarżący Pan Ryszard Hanus podaje w swoim piśmie.  
Odnosząc się do skargi stwierdza się, że Pan Ryszard Hanus błędnie przypisał warunki 
dotyczące otrzymania pomocy, podając warunki które dotyczą otrzymania pomocy w ramach 
działań służących realizacji sołeckich strategii rozwoju wsi, a nie tych które dotyczą otrzymania 
pomocy w ramach inicjatywy „Uniwersytetu Samorządności”.  
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Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że skarga złożona przez Pana 
Ryszarda Hanusa jest niezasadna.   
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 20 głosami za, 0 radnych było przeciw, 2 
wstrzymało się od głosu. 
Uchwała Nr XIV/254/19 stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów. 
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 radnych było przeciw, 1 
wstrzymało się od głosu. 
Uchwała Nr XIV/255/19 stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały zmieniające Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu 
Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami 
osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia  27 maja 2019 r.,  
zmienioną Uchwałą Nr XI/185/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. 
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 radnych było przeciw, 1 
wstrzymało się od głosu. 
Uchwała Nr XIV/256/19 stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 

 
Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego, 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 
Informacja o sytuacji finansowej podmiotów leczniczych nadzorowanych przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego za 2018 r. i I półrocze 2019 r., 
 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
 
Prezentacja przedstawiona przez Marszałka Stanisława Kruczka stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu.  
 
Radny Piotr Tomański poprosił Marszałka o odpowiedz na wszystkie pytania jakie zadawał 
na sesjach, zaznaczył, że wie, że powinny być one przekazane w formie pisemnej ale po to są 
radnymi i po to są sesję, że jak pytają pytania to Marszałek powinien na nie odpowiadać tym 
bardziej, że często dotyczą one podkarpackich szpitali i jak już nie w formie pisemnej to na tej 
sesji na której padają lub na kolejnej Marszałek powinien ustosunkować się do nich ustnie. 
Podkreślił, że jest to wniosek do Przewodniczącego Sejmiku aby Zarząd odpowiadał na 
pytania radnych. Dodatkowo podkreślił, co widać w sprawozdaniu, że niektóre szpitale sobie 
radzą a niektóre nie. Zaznaczył, że mógłby pytać bardzo wiele ale nie chce przedłużać zapyta 
więc tylko o szpital w Przemyślu, gdzie pacjenci bardzo długo czekają na SORze, nie mogą 
się dostać do kardiologa. Dodał, że wie, że miała miejsce kontrola NIKu w związku z czym 
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chciałby się dowiedzieć jakie były zarzutu albo wnioski, co NIK kazał poprawić albo co 
stwierdził, czy to prawda że są zarzuty skierowane ze stron społecznych czy innych do 
prokuratury i czego ewentualnie dotyczą.  
Radny Jan Tarapata zaznaczył, że jest już trzecią kadencję w Sejmiku ale był tez dwie 
kadencje w powiecie i był przewodniczącym Komisji Finansów w związku z czym finanse 
przeglądali. Zaznaczył, że to koło toczy się cały czas raz wolniej raz szybciej i ta sytuacja nie 
jest rozwiązana jeżeli chodzi o funkcjonowanie, finansowanie szpitali. W początkowej fazie po 
powstaniu samorządu restrukturyzacja polegała na tym, że zwalniało się część personelu a 
szczególnie pielęgniarki i dziś mamy taki efekt, że średnia ich wieku to ok 60 lat. Poszczególne 
ekipy sprawujące władze jakieś zmiany wprowadzają ale z nich nic nie wynika, nikt nie 
przeprowadził zmian które sprawiłyby, że służba zdrowia jest efektywna, sprawna, działająca 
dobrze. Dzisiaj rzeczywiście gro szpitali podjęło wiele inwestycji ich wartość, jak Pan 
Marszałek pokazał to prawie 600 mln zł. ale co dalej, te inwestycje tez generują dodatkowe 
koszty które trzeba pokrywać. Dobrze, że te inwestycje są ale to nie jest koniec naszego 
zadłużenia. Zaznaczył, że zadaniem wszystkich samorządów jest zmuszenie rządzących do 
podjęcia radykalnych decyzji dotyczących zmiany funkcjonowania i wynagradzania.  
 
Przewodniczący Czesław Łączak odnosząc się do sugestii radnego Tarapaty stwierdził, że 
jego formacja publicznie deklaruje całkowitą niechęć do współpracy z PiS-em. PSL we 
współpracy z innymi jeszcze posłami deklaruje co innego niż Pan tu sugeruje. Poprosił Zarząd 
o przedstawienie całościowej sytuacji, co będzie w latach 2020 i kolejnych i by ta informacja 
zawierała odniesienie do budżetu. Informacja taka winna kończyć się programem który 
spowoduje, że rok 2019 mnie skończy się deficytem 35 mln zł a w latach kolejnych nie będzie 
go w ogóle.  
 
Radny Jan Tarapata stwierdził, że wiceprzewodniczący nie jest na bieżąco ponieważ pojawiły 
się ostatnio propozycje ponad podziałami jeśli chodzi o służbę zdrowia.  
 
Radny Andrzej Nepelski zapytał czy są już zbilansowane koszty wzrostu płacy minimalnej 
od 1 stycznia 2020 r. i jak się będzie miała płaca personelu obsługi do płacy pielęgniarek po 
wdrożeniu wzrostu płacy minimalnej. 
 
Marszałek Stanisław Kruczek stwierdził, że obecnie bilansują tę kwestię jeśli chodzi o 
przyszły rok w naszych placówkach, niewątpliwie będzie miało znaczenie podniesienie 
najniższego wynagrodzenia dlatego, że gro pracowników w służbie zdrowia jest zatrudnionych 
na najniższe wynagrodzenie. Odnośnie wypowiedzi radnego Łączaka stwierdził, że prognozy 
i symulacje są na bieżąco przygotowywane. Nawet jak były przygotowywane programy 
naprawcze dla naszych szpitali to nie mogliśmy przewidzieć sytuacji związanej m.in.                        
z protestami jakie w 2018 r. przetoczyły się przez nasze placówki ale tez nie były uwzględniane 
te regulacje, które wynikały z przepisów centralnych Rządu czy Ministerstwa Zdrowia. 
Stwierdził, że symulacje na pewno będą jednak w systemie ochrony zdrowia ze względu na 
ciągłe jego udoskonalanie i wzrostu nakładów tej drugiej strony szczególnie nie jesteśmy w 
stanie precyzyjnie określić chociaż Rząd przyjął ustawowo wzrost nakładów na ochronę 
zdrowia do 2024 do poziomu 6% PKB brutto – na bazie tych przepisów jesteśmy w stanie tę 
symulacje zrobić chociaż po drodze mamy świadomość pełną, że w tej chwili pewne korekty 
w systemie będą musiały być prowadzone chociażby ze względu na zadłużenie. Odnośnie 
wypowiedzi radnego Tarapaty to ta sytuacja zmienia się w systemie, problemem jest to, że 
żadne ugrupowanie polityczne, które obecnie startowało do Sejmu, nie odnosiło się do 
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problemu reformy od strony administracji publicznej a tu jest bardzo trudna koordynacja ze 
strony Rządu i Ministra albo nawet i nas jako samorządu województwa – w naszych powiatach, 
których jest ponad 20 prowadzimy sobie te politykę zdrowotną indywidualnie. Z racji deficytu 
jeśli chodzi o kadrę medyczną to rywalizujemy ze sobą o specjalistów aby zapewnić 
funkcjonowanie w swoim powiecie oddziałów deficytowych. Jeśli byłoby mniej organów 
prowadzących to zapewne byłoby lepiej tak chociażby jest w Danii, gdzie wszystkie placówki 
ochrony zdrowia podlegają jednemu organowi.  
Przechodząc do pierwszego pytania Radnego Tomańskiego to akurat sprawdzał przed chwilą 
w Departamencie Organizacyjno – Prawnym i te pytania były niejednokrotnie zadawane                        
w trakcie dyskusji, być może częściowo odpowiedz padła dla Pana radnego bezpośrednio w 
trakcie a jeżeli nie to jeszcze zostaną przeglądnięte protokoły z poprzednich sesji i sprawdzimy 
na jakie pytania nie otrzymał Pan odpowiedzi. Odnośnie szpitala w Przemyślu to sytuacja jest 
trudna ale ona wynika również z tego, że personel w tym szpitalu posunął się w ubiegłym roku 
do najbardziej drastycznej formy protesty. Pamiętamy ten okres lipca, sierpnia, września, gdzie 
zakończyliśmy ten protest w Warszawie w Ministerstwie bo mieliśmy świadomość, że tego 
szpitala na takie podwyżki nie stać. Porozumienie zostało podpisane i efektem tego była 
również zmiana prognoz dotyczących restrukturyzacji i zadłużenia. Spowodowało to to, że 
trzeba było siąść do stołu z bankami od nowa bo te uwarunkowania diametralnie się zmieniły. 
Jeżeli chodzi o kontrolę NIK-u to jest na sali obecny dyrektor szpitala Piotr Ciompa, który może 
się w tej kwestii wypowiedzieć. 
 
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Piotr Ciompa stwierdził, 
że faktycznie został złożony wniosek do Prokuratury w jednym zakresie - spowodowania 
zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów poprzez nieaktualne przeglądy stanu technicznego 
aparatury medycznej. Zaznaczył, że jest to zarzut nieprawdziwy na dowód czego chciałby 
przedstawić pismo NIK- u gdyż on zakwestionował ten zarzut, skarżąc się na kontrolerów                 
i w trakcie rozpatrywania skargi na kontrolerów NIK – u za poważne uchybienia w trakcie 
procedury, otrzymał odpowiedź z centrali NIK –u zawierające w konkluzji następujący zapis                
„ należy podkreślić, że w kontroli nie stwierdzono wykorzystywanie niesprawnego sprzętu, co 
stanowić by mogło ewentualne, bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pacjentów”. Podkreślił, 
że 11 miesięcy po tym piśmie, NIK zgłasza wniosek do Prokuratury, dwa lata po stwierdzeniu 
tego faktu i 11 miesięcy po zakończeniu kontroli. Nawet jeżeli doszło do zagrożenia 
jakiegokolwiek to nie można powiedzieć, że ci urzędnicy zachowali się tutaj w trybie 
niezwłocznym. Zaznaczył, że jest to podobny przypadek jak w kwestii Mariusza kamińskiego, 
gdzie niezawisły sędzia 9 miesięcy przeciągnął ogłoszenie uzasadnienia do wyroku, żeby 
wjechać w kampanię wyborczą. Ponieważ kontrola toczyła się na zlecenie Posła Platformy 
Obywatelskiej a Prezesem  NIK był również kolega z ław poselskich wnioskodawcy, 
kandydujący skutecznie w tych wyborach do Senatu, to on uznaje, że te zarzuty zostały 
wykreowane pod doraźne potrzeby.  
 
Przewodniczący Czesław Łączak zapytał Dyrektora czy złożył on zażalenie na działania            
NIK – u. 
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Piotr Ciompa 
poinformował, że złożył zarówno w trybie dyscyplinarnym do Centrali NIK-u jak i złożył 
zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy NIK- u w 
postaci zawiadomienia w złej wierze o popełnieniu przestępstwa i załączając to pismo, którego 
fragment dziś przytoczył.  
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Radny Piotr Tomański zapytał Dyrektora skoro jest tak dobrze to czemu aż tak źle. 
Zaznaczył, że rozumie on, że te urządzenia, które nie miały przeglądu technicznego to te które 
w danym momencie nie były wykorzystywane i nie służyły pacjentom. Bo polityka polityką ale 
dla niego najważniejsze jest jak idzie do szpitala to korzysta z urządzeń na które Sejmik wydał 
pieniądze, z lekarzy, którym może zaufać – chce się tam czuć bezpiecznie. Mieszkańcy tego 
zaufania mają coraz mniej. Czy są maszyny których nie wykorzystujemy, co z kardiologia i jaki 
to ma późniejszy wpływ na finanse. 
 
Marszałek Piotr Pilch stwierdził, że chce przypomnieć i podkreśli to o czym mówił Marszałek 
Kruczek – jeszcze rok temu jak debatowaliśmy tutaj na tej Sali to chwaliliśmy się dobrymi 
wynikami wszystkich naszych szpitali, nie było zobowiązań wymagalnych, co podkreślaliśmy. 
Niestety strajki najpierw w Rzeszowie potem w Przemyślu – szczególnie ten przemyski, który 
został bardzo upolityczniony, bardzo zależało politykom PO aby przed wyborami ten protest 
był bardzo nagłośniony i żeby bardzo wysokie wymagania grup pracowników były spełnione w 
całości. Podkreślił, że na samym początki związki zawodowe żądały kwoty 1200 zł. Miał 
miejsce nawet strajk głodowy – wielotygodniowy, setki osób przebywało na zwolnieniach, 
sytuacja była dramatyczna a Państwo wykorzystywaliście to wtedy do granic możliwości. 
Zarząd wielokrotnie zwracał uwagę na to, że na tak wysokie podwyżki środków nie ma. Efekt 
jest taki, że w tej chwili szpitale się zadłużają i wprost wynika to głównie z tych podwyżek, które 
zostały wówczas przyznane. Można zadać sonie pytanie czy  w takim systemie finansowania 
służby zdrowia  stać nas było na te podwyżki. Teraz Panie Radny na zadawane pytania czemu 
szpitale się zadłużają, odpowiedź jest oczywista.  
 
Radny Piotr Tomański powtórzył swoje ostatnie pytanie odnośnie sprzętu czy on jest 
używany czy tez nie. Dodał, że on się w protesty nie angażował pomimo tego, że uważa, iż 
pracownicy każdego szpitala i innego zakładu mogą swoje niezadowolenie wyrażać, mają to 
zagwarantowane w Konstytucji. 
 
Radna Dorota Łukaszyk stwierdziła, że chce podkreślić skąd się wzięła ta presja na 
podwyżki. Przez lata pracowaliście na to jako ugrupowanie polityczne z którego Pan się 
wywodzi, pracując solidnie nad brakiem miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy, brakiem 
ośrodków szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych, dla techników RTG, zaostrzyliście 
przepisy co do zatrudnienia –to akurat jest dobrym kierunkiem tzn. wyższe wykształcenie dla 
pielęgniarek i położnych, przez lata nie były wyceniane procedury medyczne, gro szpitali było 
spakowane do przejęcia w ręce prywatne, nie dofinansowywaliście aparatury medycznej. 
Doszło do tego, że stanęliśmy pod ścianą i presja zawodów medycznych była kluczowa dla 
funkcjonowania i zapaści totalnej systemu ochrony zdrowia. Całe szczęście, że te ustawy, 
które zostały wprowadzone podniosły pensje dla pracowników bo resztki kadr nie opuściły 
naszego kraju. Musimy pracować przez kolejne 3-4 lata aby te kadry medyczne odtworzyć. 
Podejrzewa, że zapaści finansowe placówek  służby zdrowia także są pokłosiem tego co się 
wydarzyło jeśli chodzi o podwyżki płac ale jest przekonana, że systemowo sobie świetnie z 
tym poradzą tylko potrzeba czasu. Dodała, że faktycznie jeden podmiot tworzący dla 
wszystkich szpitali, zafunkcjonowanie map potrzeb zdrowotnych być może powrót lekarzy 
POZ – tów z powrotem wrócili do systemu ochrony zdrowia tylko i wyłącznie przy szpitalach 
publicznych. Dodała, że takie rozwiązania się znajdą natomiast lata pracy, że stanęliśmy w 
takim miejscu jakim jesteśmy to gratuluje. 
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Radny Piotr Tomański stwierdził, że dla niego najważniejszy jest pacjent a tu już za bardzo 
się to upolitycznia, sięganie 5 lat wstecz do tego, co zrobiła platforma to zaznaczyć należy, że 
od 4 lat rządzi PiS. Nie ma się co przerzucać bo to nie o to chodzi. 
 
Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r.  
 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  
 
Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z zakresu analizy 
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Województwa Podkarpackiego na 
początek kadencji (według stanu na dzień złożenia ślubowania) oraz według stanu na 
dzień 31 grudnia 2018 r.   
 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
 
Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2019 r. Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza Województwa Podkarpackiego, 
kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa 
Podkarpackiego, wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego oraz 
osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  
 
Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego. 
 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  
 
Informacja z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego za III 
kwartał 2019 r. 
 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 36 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 2019 r. 
 
Sprawozdanie zostało Radnym przekazane i stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  
 
Informacja o stanie zaawansowania prac – Audyt krajobrazowy. 
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Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  
 

 
 
Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od                       
12 września 2019 r. do 8 października 2019 r. 
 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  
 
 
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XIII sesji w dniu 30 września 2019 r. 
 
Informacja została Radnym przekazana i stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.  
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radni nie złożyli wniosków i oświadczeń. 
 
Zamknięcie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz  zamknął 
obrady XIV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
 
Sesja zakończyła się o godzinie 14.50 
 
  

Przewodniczący Sejmiku 
            Województwa Podkarpackiego 
              

Jerzy Borcz 
 
 
 
Protokołowała: 
 
  Katarzyna Kruk 

 

  Iwona Kiełbasa 


