
Protokół Nr XXIII/20 

sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 25 maja 2020r. 

 

 

XXIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  

25 maja 2020 roku w trybie zdalnym. 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 15:05. 

 

Przed otwarciem sesji radni odmówili Modlitwę za Ojczyznę.  

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku otworzył obrady sesji oraz poinformował, że 

obrady sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego są transmitowane za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 21 ust. 1 a ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz.U. z 2019 r. poz. 512 t.j.).  

Nagrania z obrad są udostępniane na stronie internetowej samorządu województwa: 

www.sejmik.podkarpackie.pl 

 

Poinformował również, że uczestnicząc w sesji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego zebrani wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich 

danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(RODO). 

 

Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz na podstawie zgłoszonych i potwierdzonych 

przez radnych obecności, stwierdził, że jest wymagane quorum radnych, wobec czego 

Sejmik może obradować i podejmować uchwały.  

Radni potwierdzali dwukrotnie swoje obecności  w związku z problemami  

z potwierdzeniem obecności.  

Radni Dariusz Sobieraj, Anna Huk, Joanna Bril, Monika Brewczak,  Piotr Tomański i 

Wicemarszałek Piotr Pilch nie byli zalogowani do Rada24, w związku z czym nie mogli 

za pierwszym razem potwierdzić swojej obecności.  

 

Lista obecności 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 wszystkich zaproszonych gości uczestniczących w 

sesji zdalnej.  

http://www.sejmik.podkarpackie.pl/


Następnie Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce wpłynęły wnioski o 

wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 

 

- stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy urodzin 

Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z autopoprawkami.  

- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Zgromadzenia 

Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Krakowie.  

- wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie uczestnictwa                             

w zdalnej edukacji w czasie pandemii Covid – 19 dla najbardziej potrzebujących 

uczniów z terenu województwa podkarpackiego. 

- rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący zaproponował aby dwa pierwsze projekty uchwał umieścić w   

porządku obrad jako punkty 3 i 4, uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji projektu pn. wsparcie uczestnictwa w zdalnej edukacji w czasie pandemii 

Covid – 19 dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu województwa 

podkarpackiego jako punkt 12 natomiast uchwałę rozpatrzenia skargi na działania 

Zarządu Województwa Podkarpackiego jako punkt 24.  

 

Ponadto Przewodniczący poinformował, że Zarząd zwrócił się z wnioskiem o 

wycofanie z porządku obrad: 

- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki 

Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu części gruntu wraz z 

budynkiem M położonym w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1. 

- projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020  roku na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych. 

 

 Jednocześnie Zarząd zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  ustalenia zasad przyznawania dotacji 

celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 

się na terenie województwa podkarpackiego.  

Przewodniczący zaproponował aby ten projekt umieść w punkcie 9) porządku obrad 

sesji .  

Zarząd wniósł również by do porządku obrad wprowadzić autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie zmiany w budżecie województwa podkarpackiego na 2020. 

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wprowadzenie 

proponowanych zmian. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały 

w sprawie  ustalenia zasad przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa 



podkarpackiego głosowało 26 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała 

się od głosu. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 rok głosowało 27 radnych, 

głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.  

 

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XXIII sesji przedstawiał się 

następująco:  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II + autopoprawki.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

z siedzibą w Krakowie.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach 

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach 

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację II etapu 

koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2020 r. + autopoprawka.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania młodzieży uzdolnionej 

„Nie zagubić talentu”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania 

młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu". 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Wsparcie uczestnictwa w zdalnej edukacji w czasie pandemii Covid – 19 dla 

najbardziej potrzebujących uczniów z terenu województwa podkarpackiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i 

przystąpienia do realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept - Making personal 

learning experiences possible and visible in a digital way” przez Województwo 

Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach 

Programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa 

Strategiczne.  



13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali 

gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Przemyślu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali 

gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Przemyślu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa 

własności do nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do 

Międzynarodowego Stowarzyszenia „EUROMONTANA”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów świadczeń 

przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/551/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie 

stanowić pomoc publiczną.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu 

Województwa Podkarpackiego. 

23. Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2019”.   

24. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób 

i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – za I kwartał 

2020 r. 

25.  Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 

od 10 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. 

26. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XXII sesji w dniu 27 kwietnia 2020 r.  

27.  Interpelacje i zapytania radnych. 

28. Wnioski i oświadczenia radnych. 

29. Zamknięcie sesji. 

 



 

Przyjęcie protokołów z XXI i XXII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekty protokołów zostały przesłane 

radnym w wersji elektronicznej. 

W związku z brakiem uwag do ich treści Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem protokołów.  

W wyniku głosowania protokoły zostały jednomyślnie przyjęte 27 głosami za.  

 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II + autopoprawki.  

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zaprezentowany zostanie film o Janie 

Pawle II a następnie głos zabierze Marszałek Województwa.  

 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl zwracając się do radnych przypomniał jak 

wielkie znaczenie miał pontyfikat św. Jana Pawła II zarówno dla całego kraju jak                       

i samego województwa podkarpackiego. Od 14 maja w Krasiczynie rozpoczął się 

okres świętowania obchodów 100 lecia urodzin Jana Pała II. w Krasiczynie oraz 

obchodów 153 urodzin księcia Kardynała Sapiechy, który jest synem podkarpackiej 

ziemi i był wychowawcą św. Jana Pawła II. W związku z tym zorganizowano                                  

e-seminarium z udziałem biskupów i arcybiskupów.  

Następnie Marszałek odczytał stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego            

z okazji 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II stanowiące załącznik do projektu 

uchwały.    

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury 

Fizycznej pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący zaproponował aby projekt uchwały został przyjęta przez aklamację.  

 

W związku z brakiem sprzeciwu ze strony radnych Sejmik przyjął uchwałę  

w drodze aklamacji.  

 

Uchwała NR XXIII/373/20 stanowi załącznik nr 4 do protokołu . 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi 

Panny z siedzibą w Krakowie.  

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Budżetu, Mienia i Finansów oraz 

Komisja Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt uchwały. 



 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zgromadzenia Panien Ofiarowania 

Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Krakowie zwróciło się z wnioskiem do Zarządu 

o przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Lisa Kuli 13. 

Marszałek wyjaśnił, że jest to budynek dydaktyczny województwa podkarpackiego 

będący w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego. Dodał, że jego przeznaczenie 

od zawsze związane jest z pożytkiem publicznym z zakresu oświaty i wychowania. 

Przypomniał również, że Zgromadzenie prowadzi Liceum Ogólnokształcące i szkołę  

podstawową dlatego ten dar będzie nie tylko hołdem oddanym Papieżowi w związku 

z obchodami rocznicy urodzin ale powoli siostrom na dalsze kształcenie                                          

i wychowywanie młodzieży z całego Podkarpacia. Do tych szkół uczęszczają najlepsi 

uczniowie a liceum jest wysoko kwalifikowane w ogólnopolskich rankingach. 

Marszałek podkreślił, że wielu wychowanków pracuje w sferze publicznej, w urzędzie 

marszałkowskim oraz samorządach w całym podkarpaciu. W związku z tym Zarząd 

postanowił  przedłożyć wniosek i uchwałę z prośbą aby Sejmik Województwa 

zaakceptował tą darowiznę. W kolejnych słowach Marszałek poinformował, że wartość 

rynkowa tej nieruchomości to 3 800 000 zł  jednak, jak podkreślił, największą jej 

wartością jest przekazanie na szczytny cel, które jest jednym z działań samorządu 

województwa upamiętniających 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.  

 

Radny Krzysztof Feret powiedział, że analizując tę uchwałę na komisji budżetowej 

wszyscy zgodzili się, że działalność sióstr prezentek w Rzeszowie dobrze służy rykowi 

edukacyjnemu. Radny zapytał czy w umowie darowizny zawarte są zobowiązania ze 

strony sióstr prezentek co do inwestycji i remontów tak by budynek nie stracił na 

wartości. Zapytał czy są w umowie zawarte rozwiązania, które zabezpieczą 

przekazywane mienie publiczne.   

 

Radny Stefan Bieszczad w imieniu Komisji Gospodarki i Infrastruktury poinformował, 

że przy jednym wstrzymującym się głosie komisja jednomyślnie, pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. Następnie radny powiedział, że tę uchwałę traktuje 

jako najlepszą inwestycję służącą przygotowaniu obecnego                                 i 

przyszłych pokoleń oraz kształceniu przyszłej kadry. Podkreślił, że prowadzący szkołę 

przekazuje nie tylko wiedzę ale przede wszystkim wartości uniwersalne, które w 

obecnych czasach są towarem deficytowym. Radny powiedział, że ta decyzja jest 

jedną z najważniejszych, jest decyzją ponadczasową i wizjonerską i zaapelował                                              

o poparcie tej uchwały.  

 

Radny Piotr Tomański zwracając  się do Przewodniczącego zapytał czy ten temat 

był na Komisji Głównej oraz czy przedmiotowa nieruchomość musi być przekazana 

darowizną czy nie można jej użyczyć. 

 

Radny Karol Ożóg – wyraził radość, że bierze udział w tak ważnym wydarzeniu jakim 

jest przekazanie budynku dawnego kolegium nauczycielskiego na cele dydaktyczne 

siostrom prezentkom. Powiedział, że jest to odpowiedź na oczekiwania wielu rodziców 



ze względu na wysoki poziom kształcenia i realizowany model opieki, którzy pragnęli 

aby ich dzieci rozpoczęły naukę w szkołach prowadzonych przez to zgromadzenie już 

nie tylko na poziomie liceum ale i szkoły podstawowej. Podkreślił, że setna rocznica 

urodzin św. Jana Pawła II jest ku temu doskonałą okazja a szkoła jest i będzie żywym 

pomnikiem.  

 

Radny Bogdan Romaniuk  w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość poinformował, że 

decyzja Marszałka i Zarządu dotycząca darowizny została jednogłośnie poparta przez 

członków klubu, podkreślił jej znaczenie dla edukacji i wyraził swoje poparcie jako 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury. Dodał, że ta decyzja wpisuje się                         

w wydarzenie jakim jest 100 lecie urodzin najwybitniejszego Polaka.      

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Cypryś  zwracając się do Siostry Dyrektor podziękował 

za 23 lata służby na rzecz rzeszowskiej i podkarpackiej oświaty, za pasję i serce. 

Zwracając się do radnego Fereta Wiceprzewodniczący powiedział, że chciałby aby 

pozostałe szkoły choć w części potrafiły tak zaangażować rodziców do pomocy szkole. 

Zapewnił, że właśnie dzięki temu zaangażowaniu budynek będzie zadbany.  

Wiceprzewodniczący Cypryś zgodził się z wypowiedzią Radnego Bieszczada, że jest 

to dobra inwestycja dla dzieci. W kolejnych słowach zwrócił się do radnego 

Tomańskiego informując, że komisja Główna nie zajmowała się tym tematem. 

 

Radny Piotr Tomański podkreślił, że zgadza się ze wszystkimi głosami mówiącymi, 

że szkoła jest potrzebna, że świetnie kształci jednak zastanawia się jak Zarząd 

Województwa dba o mienie. Według radnego Zarząd powinien budynek wynająć bądź 

użyczyć ale nie powinien z niego robić darowizny.   

 

Marszałek Władysław Ortyl zwracając się do radnego Fereta Marszałek powiedział, 

że w zapisach darowizny zastosowane zostaną klasyczne klauzule gdyż budynek musi 

służyć celowi publicznemu, edukacyjnemu i wychowawczego. Obdarowany będzie 

zobowiązany do utrzymania budynku w stanie niepogorszonym a nawet do 

podniesienia jakości tej infrastruktury. Marszałek podkreślił, że chciałby aby data 

darowizny i treść uchwały była wymieniona w memoriałach i dokumentach, które będą 

to upamiętniona oraz że chce by została ufundowana tablica przedstawiająca dzieje 

budynku, właściciela oraz darczyńcę.  

W kolejnych słowach Marszałek powiedział, że na Komisji Głównej była 

przeprowadzona rozmowa na ten temat jednak komisja nie podejmowała 

zasadniczych decyzji. Dodał także, że Zarząd i Sejmik, który dysponuje majątkiem 

Województwa Podkarpackiego nie pozbywa się tego obiektu i nie wyprowadza ze sfery 

publicznej. Zapewnił, że w dalszym ciągu będzie służył edukacji i wychowaniu i celowi 

publicznemu. Podkreślił, że nikt bardziej nie będzie dbał o swoje dobra jeśli nie będzie 

ich miał przekazanych na własność. Dodał, także że ta darowizna jest aktem trwałym 

będącym pomnikiem św. Jana Pawła II. Podziękował radnym Karolowi Ożogowi, 

Bogdanowi Romaniukowi i Jerzemu Cyprysiowi za ich wypowiedzi w tej sprawie.  



Decyzja o przekazaniu majątku jest ważną i trudną jednak nie rodziła się w bólach 

ponieważ jest poświęcona św. Janowi Pawłowi II.   

Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem - Zofia 

Kochan  odnosząc się do kwestii inwestowania poinformowała, że siostry uzasadniły 

swój wniosek tym, że chcą inwestować trwale w ten budynek dlatego jest potrzeba aby 

był on ich własnością a nie użyczony długoterminowo. Pani Dyrektor podkreśliła, że 

darowizna zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mówi, że jeżeli ten 

budynek byłby przeznaczony na inny cel to samorząd ma obowiązek dochodzić jego 

zwrotu i to jest gwarancją, że budynek zostanie wykorzystany zgodnie celem.   

 

Przewodniczący Jerzy Borcz poinformował, że sam jest wychowankiem sióstr 

Józefitek w Krośnie gdzie odebrał dobre wychowanie. Dodał, iż w 62 roku komuniści 

uniemożliwili prowadzenia siostrom przedszkola jednak w obecnych czas siostry mogą 

być obdarowywane. Powiedział również, że nie wyobraża sobie by żądać od kogoś w 

inwestowanie w cos, co nie jest własnością.   

 

W związku z wyczerpaniem głosów dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

projekt uchwały.  

 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta - 22 głosami za, 1 radny był przeciw, 3 

radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Uchwała Nr  XXIII/374/20  stanowi złącznik nr 5  do protokołu. 

 

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący udzielił głosu siostrze Dyrektor Annie 

Telus. 

  

Siostra Dyrektor Anna Telus  w pierwszych słowach podziękowała za życzliwe głosy, 

za podjęcie uchwały i wiarę w to, że Siostry Prezentki sprostają oczekiwaniom 

społecznym. Podkreśliła, że swoje zadania wychowawcze zawsze wykonywały                            

z pełnym zaangażowaniem. Następnie zapewniła, że budynek zostanie wykorzystany 

zgodnie z przeznaczeniem. Siostra powiedziała także, że zgodnie ze skierowanymi do 

Prezentek słowami Jana Pawła II, duchowe dziedzictwo, które otrzymują mają 

przekazać młodzieży. Dodała, że ma nadzieję, a nadzieja zawsze lokowana                        

jest w młodzieży bo to oni są przyszłością, że to zadanie wypełnią zgodnie z wolą 

Bożą.  

 

Wicemarszałek Piotr Pilch poinformował Przewodniczącego o problemach 

technicznych, które uniemożliwiły mu oddanie głosu. Zwróci się z prośbą aby uznać, 

że głosował za projektem uchwały, poinformował, że był również  „za” we wszystkich 

dotychczasowych głosowaniach.   

 

 



Przewodniczący Jerzy Borcz – zapewnił Członka Zarządu Piotra Pilcha, że zostanie 

to uwzględnione w protokole.  

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku zabrał głos w sprawie jubileuszu 30-lecia 

samorządu terytorialnego. 

 

Treść wystąpienia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przewodniczący Jerzy Borcz po wystąpieniu zakomunikował, że najlepszym 

dowodem na to jak samorządy okrzepły jest plan utworzenia Podkarpackiego Centrum 

Nauki. Dodał, że jest to wyraz na to, że samorządy oprócz zadań własnych realizują 

również zadania dotyczące popularyzacji nauki. Makieta tego centrum będzie 

umieszczona w holu Urzędu Marszałkowskiego a następnie także w innych budynkach 

samorządu podkarpackiego.  

Poprosił o prezentację tej inwestycji oraz wyraził nadzieję, że zostanie ona ukończona 

w obecnej kadencji.  

 

Prezentacji dokonał pan Krzysztof Michalski Zastępca Dyrektora WDK  

w Rzeszowie.     

 

Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach 

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.  

 

Radny Krzysztof Feret zwracając się do Zarządu powiedział, że wiele projektów                    

z listy około 70 zadań do których dopłata wyniesie około 10.000 zł bardzo mu się 

podobają jednak są też i takie, które budzą jego wątpliwość np. remont toalety w domu 

ludowym, remont posadzki czy też budowa wiaty grillowej. W związku z tym radny 

zwrócił się z pytaniem czy zasadne jest dofinansowywanie takich zadań, jakie są 

kryteria i czy same zadania nie powinny wyróżniać się w kontekście trwałej oprawy 

jakości życia mieszkańców.  

 

Marszałek Władysław Ortyl  poinformował, że można zgodzić się z radnym Feretem 

bo wnioski są różne i dodał, że kryteria konkursowe stale się zmieniają. Przypomniał, 

że Program Odnowy Wsi trwa już wiele lat i z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz 

można odnieść wrażenie, że nie ma ona wielkiego znaczenia.  Jednak dla 

społeczności lokalnej jest bardzo ważna i przynosi wiele radości w związku z tym warto 

inwestować. Ponadto Marszałek przypomniał, że całościowa wartość inwestycji wynosi 

ponad 2 miliony zł. W tym są przykłady montażu funduszu sołeckiego, obywatelskiego 

gdzie mieszkańcy swoją aktywnością przyczyniają się do wniesienia wkładu własnego 

w tych inwestycjach. Marszałek dodał, że kolejna uchwała dotyczy „Uniwersytetów 

Samorządności”, które również są elementem pobudzania aktywności na obszarach 



wiejskich. Kończąc swoją wypowiedz Marszałek powiedział, że jest otwarty na 

dyskusje o kryteriach.  

 

Radny Krzysztof Feret zwracając się do Marszałka zaproponował współpracę nad 

przeglądem i poprawą kryteriów.   

 

Członek Zarządu Piotr Pilch poprosił o udzielenie głosu Pani Magdalenie Sobinie – 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdyż ten 

departament odpowiada za ten projekt.  

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Magdalenie 

Sobina nawiązując do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi” wyjaśniła, że zadania 

nie były narzucane, zadania zostały wskazywane przez obywateli danego sołectwa. Z 

uwagi na to, że wybierano Podkarpackie Strategie Sołeckie w których sami 

mieszkańcy wybierali zadania z ich punktu widzenia najbardziej potrzebne                                      

i konsekwentnie je w kolejnych latach realizowali. W programach nie wskazywano 

kryteriów lecz określono czego nie można zrobić dając jednocześnie możliwość 

wypowiedzenia się mieszkańcom. Organizowano zebrania wiejskie i na ich podstawie 

określano zadania z punktu widzenia mieszkańca najbardziej potrzebne. Dodała, że 

jest to już ostatni rok wdrażania tego programu i dopiero po rozmowach z Zarządem 

podjęta zostanie decyzja czy ten program będzie kontynuowany w kolejnych latach.  

 

Radny Piotr Tomański zwrócił się z pytaniem ile procentowo wniosków nie przeszło. 

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Magdalena 

Sobina poinformowała, że wpłynęło 71 wniosków, wszystkie zostały podane ocenie 

merytorycznej i wszystkie zostały pozytywnie ocenione a zatem w ramach tego naboru 

nie ma wniosków niewybranych.   

 

Wiceprzewodniczący Czesław Łączak stwierdził, że to ciekawe podejście by                        

z poziomu samorządu wojewódzkiego schodzić na zebrania wiejskie dlatego też 

należy się zastanowić na tym programem i nad tym czy nie inne instytucje powinny się 

nim zająć.   

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący podjął decyzję                     

o przeprowadzeniu głosowania nad projektem uchwały.  

 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 22 głosami za, nikt z radnych nie był 

przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Uchwała Nr XXIII/ 375/20 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.   

 



Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach 

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację II 

etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.  

 

Poinformował o problemach technicznych zgłaszanych przez radnych, które 

uniemożliwiają wzięcia udziału w głosowaniach Wicemarszałek Annie Huk, radnej 

Joannie Bril, Radnej Monice Brewczak. Radne poinformowały na czacie, że głosują za 

podjęciem uchwał. Przewodniczący poinformował, że należy to odnotować w protokole 

gdyż panie uczestniczą w sesji.  

 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta 23 głosami za, 0 głos przeciw,  przy 1 

głosie wstrzymującym się.  

 

Uchwała Nr XXIII/376/20 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 

na 2020 r. wraz z autopoprawką.  

 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że zmiany zostały omówione na komisji 

budżetu i zaakceptowane. Jak podkreślił, zmiany nie powodują zmian w zakresie 

dochodów i wydatków budżetu województwa. Są to zwiększenia i zwiększenia                               

w zakresie wydatków, które dotyczą Podkarpackiego Systemu Informacji 

Przestrzennej, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, projektów 

realizowanych przez nasze jednostki, zwiększenia dotacji celowej na Arboretum                             

i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach.  Na zakończenie wypowiedzi Marszalek raz 

jeszcze podkreślił, że te zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetowego, 

który wynosi 247.466 000 zł 

 

Radny Krzysztof Feret  zwrócił się do Zarządu z pytaniem kiedy przedłożony zostanie 

raport o tym jak sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na budżet województwa.  

Podkreślił, że takie pytanie już padało także od innych radnych i że w wielu 

województwa takie raporty już zostały przedstawione.  

 

Marszałek Władysław Ortyl powiedział, że pewne jest że zmniejszą się dochody                   

z CIT-u i PIT-u jednak na chwilę obecną nie wiadomo o ile. Dodał, że w kwietniu 

odnotowano znaczące spadki jednak w maju sytuacja wydaje się być stabilna                                    

i wyjaśnił, że prawdopodobnie jest to wynik przełożenia przez podatników 

odprowadzania składki na następny miesiąc. Marszałek powiedział, że analiza 

zostanie przygotowana na czerwiec. Jak podkreślił, sytuacja nie jest dramatyczna. 

Dyrektorzy zobowiązani są do przedkładania na każdym zarządzie wniosków 

wynikających z tytułów wprowadzonych oszczędności, zatrzymane zostały wszelkie 



podwyżki płac, nagrody, nie zwiększa się zatrudnienia. Pojedyncze zatrudnienia, które 

się zdarzają wynikają z miejsc po pracownikach, którzy przeszli na emerytury.  

Jednocześnie Marszałek Województwa zapewnił, że realizowany będzie front 

inwestycyjny związany z wykorzystaniem środków z budżetu państwa i środków 

finansowych, które są montażem finansowym ze środkami z Unii Europejskiej. 

Następnie wyjaśnił, że środki wygospodarowane na walkę z koronawirusem nie 

wynikają z oszczędności i z zablokowania jakiejkolwiek inwestycji w naszym 

województwie.  

 

Skarbnik Województwa Janina Jastrząb podkreśliła, że analizy są prowadzone na 

bieżąco i na każdym zarządzie są one przedstawiane. Wpływy z CIT na dzień 22 maja 

br. wynoszą 18 700 000 zł a w analogicznym miesiącu roku ubiegłego ten wpływ 

wynosił 7 400 000 zł. Dochody województwa to wpływy w CIT i PIT i trudno jest na tą 

chwile określić jakie one będą. Dodała, że kwoty subwencji które są zaplanowane na 

ten rok wpłyną gdyż Ministerstwo Finansów nie może ich zablokować. Zapewniła, że 

na czerwiec analiza zostanie przedstawiona i przygotowane również zostaną pierwsze 

zmiany w budżecie. Prowadzona jest również analiza dochodów z tytułu dotacji 

zarówno z budżetu państwa jak i od darczyńców, z pomocy finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego.  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 

głosowanie projekt niniejszej ustawy.  

  

Za przyjęciem głosowało 28 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  

 

Uchwała NR XXIII/377/20 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.   

 

Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz poprosił o przedstawienie informacji o stanie 

epidemicznym Województwa Podkarpackiego Dyrektora Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Pana Adama Sidora. 

 

Prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Adam 

Sidor podkreślił wagę izolacji i oddzielania zakażonej osoby od środowiska. Ponadto 

zwracając się do Marszałka i Zarządu Województwa przekazał słowa podziękowania  

za pomoc i wyposażenie dużych szpitali w urządzenia umożliwiające przeprowadzenie 

badań genetycznych nie tylko pod kątem wirusa SARS COV 2 ale innych patogenów 

oddechowych. Zapewni to bezpieczeństwo świadczenia usług. W tej chwili funkcjonuje 

17 szpitali, które mogą wykonywać takie badania przez komercyjne laboratoria co 

stanowi pewne zabezpieczenie gdyż są to drogie badania. Dodał, że Marszałek 

obiecał również sprzęt komputerowy. Jest to o tyle ważne że pracownicy Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ramach pomocy są wysyłani na Śląsk. To czego 



brakuje to telefony i komputery. W naszych laboratoriach badano próbki ze śląska gdyż 

była taka potrzeba.  

 

Przewodniczący Jerzy Borcz  podziękował za ideę solidarności realizowana w tym 

trudnym okresie.  

 

Radny Jacek Kotula zwracając się do Dyrektora Sidora zapytał czy prawdą jest, że 

w początkowych czasach pandemii organizowano naloty na msze święte w celu 

sprawdzenia liczby uczestników oraz że nakładano mandaty na księży i uczestników 

mszy.  

 

Radny Bogdan Romaniuk poinformował, że Dyrektor Centrum Medycznego                          

w Łańcucie zwrócił się na piśmie do Klubu PiS z podziękowaniami za zorganizowanie 

zbiórki pieniężnej na rzecz Szpitala w Łańcucie zainicjowanej przez klub PiS. Zebrana 

kwota wyniosła 44 016 zł, które stanowią dużą pomoc w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego. W kolejnych słowach Radny Romaniuk podziękował radnym z klubu 

PiS za przekazanie swoich diet a ten szczytny cel.  

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Adam 

Sidor  w odpowiedzi na pytanie radnego Jacka Kotuli wyjaśnił, że nie mają możliwości 

karania mandatem karnym, jest natomiast procedura administracyjna nakładające 

karę pieniężną. Dyrektor przyznał, że rozpatrywano skargi na wniosek osób będących 

blisko kościoła i zobowiązał się do sprawdzenia informacji czy wszczęte zostały 

postępowania o nałożeniu kary za nieprzestrzeganie wytycznych oraz informacji 

wynikających z zapytania skierowanego przez Posła Brauna dotyczącego wytycznych 

w sprawie przekazywania komunii św.  

 

Marszałek Władysław Ortyl zwrócił się do dyrektora Sidora w imieniu samorządu                 

z podziękowaniami za walkę na pierwszym froncie. Pochwalił i podziękował również 

za odruch solidarności w tych trudnych czasach związanych z koronawirusem i pomoc 

udzieloną innym województwom. W kolejnych słowach Marszałek nawiązał do projektu 

dla ozdrowieńców, który jest unikalny w skali kraju i będzie się składał z części 

inwestycyjnej i części badawczo – rekonwalescencyjnej. W program włączone zostaną 

Uniwersytet, Sanepid, Stacje Krwiodawstwa, urząd Wojewody i nasze uzdrowiska                       

a także Szpital Wojewódzki nr 1, który w swojej strukturze ma Podkarpackie Centrum 

Chorób Płuc. Koszt projektu będzie wynosił około 40 milionów, przygotowuje go 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego przy współpracy z instytucji, które 

podpisały list intencyjny. Projekt będzie polegał na dokończeniu inwestycji                                     

w Podkarpackiem Centrum Chorób Płuc. Początkowe 50 milionów związane wirusem 

wzrasta do 70 milionów. Marszałek zapewnił też że w dalszym ciągu dostępne są 

środki dla przedsiębiorców. Następnie Marszałek wyraził swoją wdzięczność                                

w nawiązaniu odruchów serca tak radnych jak i podkarpackich przedsiębiorców, którzy 

na walkę z wirusem przekazali łącznie ponad 3 500 000 zł. Za swoją pracę Marszałek 

podziękował również pani Wojewodzie.    



 

Członek Zarządu Piotr Pilch zwracając się do radnych klubu PiS pan Piotr Pilch 

podziękował za dar serca jakim był udział w zbiórce a także radnemu Bogdanowi 

Romaniukowi z inicjatywę.  

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała została przyjęta jednogłośnie 30 głosami za.  

 

Uchwała NR XXIII/378/20 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.   

  

 

Radna Danuta Stępień zwróciła się z pytaniem do dyrektora Sidora dotyczącym 

wytycznych w związku z organizacją matur w dużych szkołach, które zostaną 

przeprowadzone 8 czerwca br. 

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Adam 

Sidor – odpowiadając radnej Stępień, poinformował, że ogólne wytyczne są 

opublikowane na stronie głównego inspektoratu. Dodatkowo organizowane są 

videokonferencje  dla dyrektorów szkół i organów prowadzących mające na celu 

udzielenia odpowiedzi na pytania i rozwinięcie wytycznych.  

  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania młodzieży 

uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/380/20 została przyjęta jednogłośnie 31 głosami za.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania 

młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu". 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  



 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/381/20 została przyjęta jednogłośnie 31 głosami za.   

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.  

 

Marszałek Władysław Ortyl – poinformował, Zarząd Województwa Podkarpackiego 

popełnił błąd wydłużając termin składania wniosków dlatego uchwała wymaga zmiany.   

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/379/20 została przyjęta 37 głosami za, nikt nie był 

przeciw, jeden głos wstrzymujący.    

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. Wsparcie uczestnictwa w zdalnej edukacji w czasie pandemii Covid – 19 dla 

najbardziej potrzebujących uczniów z terenu województwa podkarpackiego. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/382/20 została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za.   

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa                                    

i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept - Making personal 

learning experiences possible and visible in a digital way” przez Województwo 

Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie,                                          

w ramach Programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 

2 Partnerstwa Strategiczne.  

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  



 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/383/20 została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za.   

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.   

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali 

gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego                    

i Ustawicznego w Przemyślu. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/384/20 została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za.   

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali 

gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego                   

i Ustawicznego w Przemyślu. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/385/20 została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za.   

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa 

własności do nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica.  

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/386/20 została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za.   

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.   

 

 

 

 

 



Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do 

Międzynarodowego Stowarzyszenia „EUROMONTANA”. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/387/20 została przyjęta 28 głosami za, brak głosów 

przeciw, jeden głos wstrzymujący się.    

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21  do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/388/20 została przyjęta jednogłośnie 29 głosami za.   

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów świadczeń 

przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków                         

i sposobu ich przyznawania. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/389/20 została przyjęta jednogłośnie 30 głosami za.   

 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/551/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. 

 

Radny Krzysztof Feret – poprosił i przybliżenie informacji na temat lokalizacji oraz                         

o wyjaśnienie dlaczego organ opracowujący projekt dokumentu odstąpił od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

 



Marszałek Władysław Ortyl oraz Wicemarszałek Anna Huk – o wyjaśnienie tej 

kwestii poprosili Pana Andrzeja Kuliga Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska. 

 

Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Andrzej Kulig – wyjaśnił, że 

uchwały dotyczące zmian planów dotyczą wskazania miejsc zatrzymania pojazdów 

gdzie zakwestionowano transport odpadów. Wcześniej odpadły dwie lokalizacje, gdzie 

pierwotnie zgłosiły się dwie firmy komercyjne. Obie firmy pod naciskiem protestów 

polityków wycofały się.  Dodał, że z procedury oceny Zarząd rezygnuje po uzyskaniu 

opinii dyrektora regionalnego i Inspektora sanitarnego. Obie te jednostki stwierdziły, 

że wobec niewielkiego znaczenia tych zmian nie ma potrzeby przeprowadzania 

procedury oceny. Jest to niewielka zmiany gdyż wskazanie miejsc nie służy do 

magazynowania odpadów lecz zatrzymania pojazdu zmierzającego do miejsca 

magazynowania lub przetwarzania odpadów. Dodała, że lokalizacje są w zakładach  

będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. Jedna lokalizacja jest                         

w Przemyślu druga to Zakład Przetwarzania Odpadów w Rzeszowie i trzecia Zakład 

Przetwarzania Odpadów w Kozodrzy.    

 

Wiceprzewodniczący Czesław Łączak – zwrócił się do dyrektora Andrzeja Kuliga                  

z prośbą o podanie nazwisk polityków, którzy organizowali protesty.  

 

Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Andrzej Kulig – poinformował, że 

tymi osobami były Pani poseł Skowrońska oraz Pani Teresa Kubas-Hul.  

 

Członek Zarządu Anna Huk – powiedziała, że podczas prowadzonych rozmów 

przedsiębiorcy, którzy zajmują się gospodarką odpadami wyrazili swoje 

zaniepokojenie zamieszaniem wokół tego tematu co może mieć wpływ na ich przyszłe 

działania. Jednocześnie pani Anna Huk zachęciła do przegłosowania uchwały.  

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/390/20 została przyjęta 28 głosami za, jedna osoba 

głosowała przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.  

   

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 

im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

 

Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz – po przybliżeniu zasad dotyczących składu 

komisji  zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów.  

 



Radny Bogdan Romaniuk – w imieniu klubu PiS zgłosił 6 przedstawicieli 

Województwa Podkarpackiego w tym: 

- na przewodniczącego komisji Wicemarszałek Ewę Draus  

- na członków:  lekarza Macieja Lewickiego, panią Marię Napieracz, panią Kamilę 

Piech, panią Beatę Bróż -Szaluś, panią Rozalię Mazur.  

Jako przedstawiciela Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z 

Zamoyskich Tarnowskiej rada wskazała pana Damiana Bruda dyrektora 

Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.  

 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do komisji konkursowej i potwierdzeniu 

otrzymania zgód od każdego z kandydatów Przewodniczący Sejmiku odczytał projekt 

uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 

w Tarnobrzegu z uwzględnieniem zgłoszonych kandydatów a następnie zarządził 

głosowanie.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/391/20 została przyjęta 24 głosami za, nikt nie 

głosował  przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu.  

   

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.   

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania 

na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom 

organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej                             

w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.  

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/392/20 została przyjęta 25 głosami za, nikt nie 

głosował przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu.  

   

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.   

 

 

 

 

 

 

 



Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu 

Województwa Podkarpackiego. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

W jego wyniku Uchwała NR XXIII/393/20 została przyjęta 25 głosami za, nikt nie 

głosował przeciw, 4 osoby wstrzymało się od głosu.  

   

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.   

 

Protokół z posiedzenia sesji wygenerowany w systemie Rada24.pl stanowi załącznik 

nr 28 do protokołu.  

 

 

Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2019”.   

 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 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 I kwartał 2020 r. 

 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 

od 10 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. 

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XXII sesji w dniu 27 kwietnia 2020 

r.  

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 

 



Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radni nie złożyli interpelacji i zapytań. 

 

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Karol Ożóg zwracając się do samorządowców i pracowników samorządowych 

złożył życzenia w związku z jubileuszem 30-lcia samorządu terytorialnego.  

 

 

Zamknięcie sesji. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz zamknął 

obrady XXIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji.  

 

Zamknięcie sesji nastąpiło o godzinie 18.30. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Sejmiku 

           Województwa Podkarpackiego 

         

         Jerzy Borcz 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Agata Nieradka 

 

 

 

  

   


