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Protokół Nr XX/20 

sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 13 marca 2020 r. 

 

 

 

XX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  

13 marca 2020 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12:10. 

 

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 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). 

 

Na podstawie listy obecności radnych stwierdził, iż na sali jest wymagane quorum 

radnych, w związku z czym Sejmik jest władny podejmować prawomocne uchwały.  

 

http://www.sejmik.podkarpackie.pl/
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że sesja ma charakter nadzwyczajny, 

zwołana została na wniosek ¼ ustawowego składu Sejmiku Województwa, który 

określił  porządek obrad sesji. 

 

W związku z powyższym, wszelkie propozycje zmian w porządku obrad przed 

poddaniem ich pod głosowanie muszą uzyskać akceptację wnioskodawców zwołania 

sesji. 

 

Przewodniczący Sejmiku  poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek o zmianę 

kolejności punktów porządku obrad polegający na umieszczeniu punktu „Informacja 

Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat 

sytuacji w Województwie Podkarpackim w związku z zakażeniami koronawirusem 

SARS - CoV - 2 na terenie kraju” po punkcie Informacja Wojewody Podkarpackiego 

na temat sytuacji w Województwie Podkarpackim w związku z zakażeniami 

koronawirusem SARS - CoV - 2 na terenie kraju. 

 

Ponadto wpłynął projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu z 

zakresu profilaktyki zdrowia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

wywołanej tym wirusem”.  

 

Zwrócił się do wnioskodawców zwołania sesji czy wyrażają zgodę na wprowadzenie 

zmian do porządku obrad sesji. 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodniczący Sejmiku 

poddał pod głosowanie propozycje zmian. 

 

Za zmianą kolejności punktów porządku obrad sesji radni głosowali jednomyślnie (18 

głosami za). 

 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie „Programu z zakresu profilaktyki 

zdrowia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem” radni 

głosowali jednomyślnie (18 głosami za). 
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Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XX sesji przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Informacja Wojewody Podkarpackiego na temat sytuacji w Województwie 

Podkarpackim w związku z zakażeniami koronawirusem SARS - CoV - 2 na 

terenie kraju. 

3. Informacja Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego na temat sytuacji w Województwie Podkarpackim w związku z 

zakażeniami koronawirusem SARS - CoV - 2 na terenie kraju. 

4. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego na temat sytuacji  

w Województwie Podkarpackim w związku z zakażeniami koronawirusem 

SARS- CoV - 2 na terenie kraju. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu z zakresu 

profilaktyki zdrowia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

wywołanej tym wirusem”.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

 

Marszałek Władysław Ortyl podziękował za obecność na sesji i podjęcie zadań, jakie 

ciążą na Sejmiku. Podkreślił, że ważnym jest aby podsumować zebrane informacje na 

omawiany dzisiaj temat oraz omówić czekające nas scenariusze. Zaznaczył, że należy 

pamiętać iż radni są osobami publicznymi, ważnym elementem jest solidarność 

społeczna, która na nich ciąży. Pan Marszałek apelował o spokój i dostosowanie się 

do zaleceń i poleceń służb, wyraził nadzieję, że potencjalne zagrożenie i epidemia nie 

będą przebiegać u nas tak gwałtownie, jak ma to miejsce w innych krajach. Samorząd 

oraz organy państwowe funkcjonują  i musi być to czynienie w sposób odpowiedzialny. 

Wiele spraw urzędowych można załatwić w sposób elektroniczny, o co również 

apeluje. Wiele rzeczy można odłożyć na później, należy pamiętać o starszych osobach 

i mieć baczenie na najmłodszych, którzy mają przerwę w zajęciach szkolnych. 

Samorząd Województwa oraz jednostki uruchomiły działania związane z przebiegiem 
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i organizacją imprez. Pan Marszałek poinformował, że zarządzeniem Marszałka został 

powołany specjalny Zespół ds. przeciwdziałania sytuacji związanej z zagrożeniem 

koronawirusem i pracują w nim wszyscy członkowie Zarządu, przewodniczący 

sejmiku, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa UMWP, Sekretarz Województwa, Skarbnik 

Województwa oraz Dyrektor Kancelarii Zarządu. Zespół ten na bieżąco monitoruje 

sprawy związane z koronawirusem oraz wytycza kwestie sprawności wewnętrznej i 

zewnętrznej Urzędu. Pan Marszałek podkreślił, że szczególne podziękowania należą 

się Wojewodzie oraz PWIS za ich postawy oraz podjęte działania, poinformował, że 

od początku jest podjęta współpraca. Kierowanie ich jest trudnym zadaniem i 

podziękowania również należą się za roztropność.  

 

Informacja Wojewody Podkarpackiego na temat sytuacji w Województwie 

Podkarpackim w związku z zakażeniami koronawirusem SARS - CoV - 2 na 

terenie kraju. 

 

Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart podkreśliła, że sytuacja, która ma miejsce w 

Polsce i w województwie, związana z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa  jest sytuacją niezwykle trudną i wyjątkową oraz precedensu dla życia 

naszego pokolenia  Zwróciła się z apelem do wszystkich obywateli Podkarpacia o 

odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bliskich  oraz odpowiedzialność 

zawodową wielu grup zawodowych, które mogą i muszą przyczynić się do 

zapewnienia bezpieczeństwa. Jesteśmy w okresie próby i od tego jak zachowamy się 

wszyscy zależy efekt współdziałania i czy rzeczywiście uda się pokonać to realne 

zagrożenie. Solidarność społeczna jest również bardzo ważna, należy pamiętać o 

odpowiedzialnością za siebie i innych, jest to czas próby dla ludzkiego 

człowieczeństwa. Pani Wojewoda przywołała działania związane z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania koronawirusa, informując iż rozpoczęły się one dawno. 

Poinformowała, ze z inicjatywy PWIS w Rzeszowie rozpoczęły się działania związane 

z pobytem studentów politechniki rzeszowskiej, którzy w czasie wybuchu epidemii 

przebywali w Chinach w Wuhan i zapewniono im bezpieczny powrót do domów. 

Wskazano również osoby, które pozostały w Chinach, pilotowano we współpracy z 

MSZ ich ostateczny  powrót do kraju. Nowy stan prawny umożliwiła ustawa o 

zapobieganiu przeciwdziałaniu zachorowaniom na COVID -19 i inne choroby zakaźne, 
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która dała szereg uprawnień przede wszystkim organom administracji publicznej, w 

tym Wojewodzie.  Pani Wojewoda poinformowała, że prawdopodobnie dzisiaj na 

podstawie specustawy pojawi się stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia, które 

dodatkowo będzie porządkować różne działania i da ona podstawę wprowadzenia w 

Polsce stanu epidemiologicznego. Na terenie województwa został podniesiony stan 

gotowości w siedmiu szpitalach, w strukturze których znajdują się oddziały zakaźne. 

Są to szpitale w Łańcucie, Jaśle, Jarosławiu, Mielcu, Przemyślu, Sanoku oraz Dębicy, 

które łącznie mają 167 miejsc dla pacjentów zakaźnych. Od poniedziałku 16 marca br. 

zacznie funkcjonować szpital dedykowany pacjentom z koronawirusem w Łańcucie. W 

ramach tego szpitala przewiduje się uruchomienie 289 miejsc oraz 30 miejsc 

intensywnej terapii, rozważana jest również możliwość uruchomienia dodatkowych 

100 miejsc w razie zaistniałej potrzeby. Zabezpieczone zostały również respiratory do 

30 miejsc intensywnej terapii. W celu zapewnienia transportu dla pacjentów z 

zachorowaniem lub podejrzeniem zachorowania na koronawirusa w województwie 

funkcjonuje 5 karetek sanitarnych i mogą być one wzywane przez inspekcję sanitarną, 

lekarzy POZ, nocna i świąteczną opiekę zdrowotną, SOR-y, Izby Przyjęć szpitali i po 

każdym transporcie poddawane są dekontaminacji, co jest procesem czasochłonnym. 

W PUW zostało ustanowione stanowisko dyspozytora karetek oraz specjalnej karetki 

wymazowej, której jedynym celem będzie pobieranie wymazów odnośnie pacjentów 

poddanych kwarantannie domowej. Pani wojewoda poinformowała, że decyzja 

ministerstwa została uruchomiona rezerwa celowa w kwocie 5 milionów 873 tysiące 

539 złotych na potrzeby zwalczania i zapobiegania w naszym województwie 

koronawirusa. Agencja Rezerw Strategicznych przekazała środki ochrony osobistej 

dla szpitali, zespołów ratownictwa medycznego oraz inspekcji sanitarnej. Na bieżąco 

dokonywane są zakupy środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu a na 

wschodniej i południowej granicy zostały uruchomione punkty kontroli sanitarnej, gdzie 

odbywa się pomiar temperatury oraz wypełniane są specjalne karty lokalizacyjne dla 

kierowców i pasażerów. Zostały wydane decyzje odwołujące imprezy masowe, 

wydano polecenia zawieszające zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz 

wydarzenia o charakterze kulturalnym. Pani Wojewoda kończąc swoje wystąpienie 

zaapelowała o odpowiedzialność i solidarność, podkreśliła, że nie można ulegać 

panice, trzeba się zmierzyć z przeciwnikiem, który jest sprytny, działa znienacka, nie 

stosuje zasad fair play  i w pierwszej kolejności atakuje najsłabszych.  
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Informacja Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego na temat sytuacji w Województwie Podkarpackim w związku z 

zakażeniami koronawirusem SARS - CoV - 2 na terenie kraju. 

 

Podkarpacki Państwowy Inspektor Sanitarny – Adam Sidor przybliżył tematykę 

koronawirusów. Poinformował, że zostały one odkryte w 1962 roku, lecz uwagę 

epidemiologów i polityków zwrócił rok 2002 i 2012 oraz 2019. Bardzo często 

posługujemy się słowem SARS, MERS czy też COVID i są to nazwy zaczerpnięte z 

języka angielskiego. W dalszej części wypowiedzi Pan Inspektor dokonał prezentacji 

multimedialnej, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Pan Inspektor poinformował, że merytorycznie Inspektorat podlega GIS, natomiast 

organizacyjnie  jest zespolony z Wojewodą. 15 marca wchodzi ustawa o zmianie 

ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej, która nieco zmienia podległość powiatowych 

inspekcji sanitarnych – odzespala je od samorządu powiatowego, co powinno 

doprowadzić je do skuteczniejszego funkcjonowania. Na terenie województwa jest 20 

stacji powiatowych, które mają różne zadania m.in. wodę, żywność i kwestie te muszą 

być nadzorowane, natomiast pracownicy stacji są sukcesywnie przesuwani do 

aktywnego nadzoru epidemiologicznego. W tej chili była realizowana dostawa i odbiór 

z 7 oddziałów zakaźnych pobranych próbek, laboratorium w stacji wojewódzkiej 

pracuje całą dobę. Stacja wojewódzka pracuje przez wszystkie dni tygodnia od 

godziny 7.00 do 21.00, natomiast stacje powiatowe pracują we wszystkie dni tygodnia 

od godziny 7.00 do 15.00, natomiast po godzinie 15.00 i 21.00 są dyżury na telefonach 

alarmowych. Do dyspozycji jest 4 tysiące testów przekazanych z centralnych rezerw 

krajowych, jest reorganizacja aby badania te były jeszcze szybciej wykonywane.  
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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego na temat sytuacji  

w Województwie Podkarpackim w związku z zakażeniami koronawirusem SARS- 

CoV - 2 na terenie kraju. 

 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że obecna sytuacja wpływa na sferę 

gospodarcza, społeczną, rodzinną i należy podejmować wiele działań 

minimalizujących straty i skutki w tych obszarach. Poinformował, że jego informacja 

dotyczy kwestii i działań podjętych w odniesieniu do podmiotów leczniczych – spraw 

zewnętrznych oraz wewnętrznych-  dotyczących organizacji urzędu a także funduszy 

europejskich i gospodarki regionu. Pan Marszałek zaznaczył, że należy jednoznacznie 

odnosić się do ustawy zaproponowanej przez rząd, która porządkuje kwestie 

dotyczące koronawirusa, zarządzenia NFZ, istotną kwestią jest gotowość stacji 

epidemiologicznych i pogotowia ratunkowego, należy pamiętać o ratownikach 

medycznych ,którzy narażeni są częściej na kontakt z koronawirusem. Podwyższony 

został stan gotowości w szpitalach, szczególnie w Szpitalu Wojewódzkim w 

Przemyślu, który ma osobny budynek oraz w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2. 

Ważna kwestią dla społeczeństwa jest uruchomienie rezerw z budżetu państwa oraz 

deklaracja wpłynięcia środków do kraju, więc i do województwa z Unii Europejskiej. 

Samorząd województwa po podjęciu uchwały zaproponowanej dzisiaj będzie chciał 

uruchomić rezerwy posiadane w swoim budżecie.  Ważne było przekazanie kwoty 700 

tysięcy złotych dla Szpitala w Przemyślu. Wszystkie szpitale cały czas zwracają się o 

środki zabezpieczenia osobistego  do Agencji Rezerw Materiałowych, w każdym 

podmiocie leczniczym zostały wyznaczone izolatki, wszystkie podmioty lecznicze 

przeszły kontrole – odnowienie swoich specjalnych procedur. W Jedliczu została już 

uruchomiona produkcja środka dezynfekcyjnego, uruchomiono Centrum Usług 

Wspólnych, które rozeznaje rynek i dba aby środek ten był dostępny w szpitalach i 

instytucjach. Odbywają się cykliczne spotkania z dyrektorami szpitali. Jeśli chodzi o 

działania wewnętrzne to został powołany w Urzędzie Zespół  ds. przeciwdziałania 

sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem i spotyka się on codziennie w 

zależności od okoliczności, współdziała on ściśle z Wojewodą, wystosowano liczne 

komunikaty, które trafiają do wewnątrz urzędu, odwołano zagraniczne wyjazdy, 
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delegacje zagraniczne, ograniczono spotkania i wydarzenia, stworzono możliwość 

pracy poza budynkiem urzędu czy poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

Zaapelowano do petentów aby ważyć sprawy, które można odłożyć w czasie lub 

komunikacją elektroniczną. Każda sprawa ma przypisany numer telefonu i mail i 

można to zobaczyć na stronie internetowej. Od poniedziałku 16 marca br. z 1000 

pracowników w urzędzie będzie 500 osób, co się wiąże z dużym odsetkiem 

zatrudnionych w nim kobiet i koniecznością sprawowania opieki na dziećmi w związku 

z zamknięciem szkół oraz wprowadzonym systemem pracy zdalnej. Urząd będzie więc 

pracował na obniżonym poziomie wydolności. Podjęto liczne dodatkowe działania 

zewnętrzne, które powodują zabezpieczenie tj. pomiary temperatury,  zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy i chcą aby wprowadzone standardy były również 

zastosowane w jednostkach podległych Samorządowi Województwa oraz szczególnie 

ze specyfiką w szpitalach. Obecnie z tytułu potencjalnej opieki nad dzieckiem we 

wszystkich naszych szpitalach nie będzie pracować około 134 osób, 35 pielęgniarek, 

31 lekarzy i 68 osób z pozostałego personelu leczniczego  i nie jest to dramatyczna 

sytuacja. Zagrożenie epidemiologiczne ma również wpływ na gospodarkę i trzeba 

będzie reagować jeśli chodzi o nasz regionalny program operacyjny, już dzisiaj są 

sygnały odnośnie dostaw z Chin i innych części świata, które są ograniczane i 

opóźniane. Beneficjenci są zobowiązani do informowania o problemach i 

minimalizować koszty. Samorząd Województwa informuje o profilaktyce związanej z 

koronawirusem oraz sposobie załatwiania spraw bez wychodzenia z domu. Ważne są 

działania na poziomie rządowym. Pan Marszałek poinformował, że wystosował apel 

do samorządów o zachowanie odpowiedzialności, rozsądku i zasad solidarności.  

 

Radny Krzysztof Feret poinformował, że poprosił o udzielenie mu głosu ponieważ 

wysłuchano przedmówców, którzy dali solidną porcję bieżących informacji. Radny w 

imieniu klubu wyraził aprobatę dla podjętych działań w obecnej sytuacji. 

.Poinformował, że opozycja nie zamierza wszczynać polemiki politycznej i stwierdził, 

że były to działania potrzebne. W imieniu radnych Klubu Radnych KO zapewnił, ze 

wszyscy są do dyspozycji służb Wojewody i Marszałka w zakresie pomocy i 

zaangażowania się w działania na rzecz ochrony ludności przed skutkami 

koronawirusa.  Radny podkreślił, że chce zwrócić szczególną uwagę na kilka 

problemów: 
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- odnosi się wrażenie, że ludzie dalej nie wiedzą jak postępować, obecnie jest sezon 

zwykłej grypy i wiemy, że aby wykonać testy na koronawirusa muszą być wskazania 

objawowe i, że ktoś wrócił z terenu, gdzie on panuje czy też stykał się z osobą 

zakażoną. Niewiedza w tym zakresie mimo wielu przekazów jest dość powszechna, 

- sugestia, że można byłoby zastosować system powiadamiania sms odnośnie 

objawów i zachowania na koronawirusa (apel do Wojewody i Marszałka). Mogłaby być 

to jedna informacja dziennie odnośnie instrukcji czy też linków do poszczególnych 

stron internetowych, 

- nie można zaniedbać aby ludzie w miarę możliwości się nie przemieszczali 

(ograniczyć zgromadzenia i wprowadzić izolację i monitorować to), 

- urząd przechodzi na tryb pracy zdalnej i prośba aby interesanci mieli jasną i 

skondensowaną  informację co mogą i w jaki sposób załatwić przez internet, dobrze 

byłoby aby wchodząc na stronę urzędu pierwszym wyświetlanym obrazem był zestaw 

wskazówek co i jak można załatwić z domu posługując się internetem, można byłoby 

pomyśleć w przyszłorocznym budżecie ośrodkach na finansowanie prac projektu, który 

zwiększyłby zakres informatyzacji usług publicznych świadczonych przez UMWP,  

- radny pytał o sposób, w jaki jesteśmy przygotowani do hospitalizacji, diagnostyki ludzi 

z objawami oraz w  jaki sposób jesteśmy przygotowani aby działać w okresie 

lawinowego wzrostu zachorowań i jaki będzie potencjał , 

- radny poruszył problem ludzi i firm z dostępem do środków dezynfekcji (w Jedliczu 

rusza produkcja), pytał gdzie mają się kierować właściciele firm w związku z brakiem 

tych preparatów, 

- radny pytał jak pracuje powołany w urzędzie Zespół ds. przeciwdziałania sytuacji 

związanej z zagrożeniem koronawirusem pod przewodnictwem Marszałka 

Województwa, jakie informacje są zbierane i jakie podejmuje decyzje, 

- radny podniósł kwestię  kosztów ekonomicznych wirusa, które jak zaznaczył będą 

uderzać w przedsiębiorstwa transportowe, zajmujące się obsługa ruchu turystycznego, 

województwo jest głównym udziałowcem Portu Lotniczego w Jasionce, który bez 

wątpienia odczuje skutki ograniczenia ruchu spowodowane koronawirusem. Radny 

zwrócił się z prośba by powołany zespół zbierał informacje na temat ekonomicznych 

kosztów czy strat jakie będą ponosić firmy. Radny zwrócił się z apelem do Marszałka 

i Wojewody aby wykorzystali swoje możliwości na rzecz lobbowania w kierunku 

pomocy tym firmom głównie poprzez specustawy dające możliwość złagodzenia 
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obciążeń kredytowych czy leasingowych aby złapały one stabilność i wróciły na 

właściwą ścieżkę.  

 

Radny Karol Ożóg poinformował, że zdaje sobie sprawę, że Zarząd Województwa 

kompetencyjnie pozbawiony jest prawnych instrumentów aby podejmować czynne 

działania ukierunkowane na walkę z pandemią, natomiast on jako radny Województwa 

apeluje o podjęcie inicjatywy współpracy Samorządu Województwa z Podkarpackim 

Baniem Żywności, organizacjami społecznymi, Wojewódzką Radą Organizacji 

Pozarządowych, jednostkami samorządu terytorialnego, ochotniczymi strażami 

pożarnymi, kołami gospodyń wiejskich, tak aby z pomocą żywnościową można było 

dotrzeć do osób samotnych i pozbawionych samodzielnego zaopatrzenia się w 

żywność. Materia prawna, która do tej pory regulowała wsparcie żywnościowe 

określała kryteria, które w obecnej sytuacji nie powinny być brane pod uwagę. Radny 

stwierdził, ze takie działania korelują z zasada solidarności społecznej i pomogą 

zminimalizować zagrożenia wśród osób największego ryzyka. Szybkie wypracowanie 

zasad współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a przywołanymi podmiotami 

pozwoli niezwłocznie wprowadzić w życie  niezbędną  pomoc. Pandemia wirusa to 

sygnał, jak ważna jest wspólnota, wzajemność, stosowanie się do zasad i zaleceń. 

Radny poinformował, że liczy na niezwłoczne podjęcie działań w tym zakresie i 

deklaruje swój udział. Radny poinformował, że złoży stosowny wniosek w tej sprawie 

na ręce Przewodniczącego Sejmiku.  

 

Radny Jan Tarapata stwierdził, że dzisiejsza sesja pokazuje jak dbamy o zdrowie 

mieszkańców naszego regionu i troska ta jest niezmiernie ważna. Radny zaznaczył, 

że poruszy kwestie z punktu widzenia przedsiębiorcy. Stwierdził, że wydaje mu się, że 

gospodarka ta w perspektywie kilku miesięcy będzie zupełnie inna, musi się zmienić 

kierunek myślenia i kierunek działania. Pewne działania muszą zostać skorygowane a 

postepowanie w gospodarce musi być zupełnie inne. Radny poinformował, że jeszcze 

dzisiaj sprawdzał jak poszczególne gałęzie i sektory gospodarki działaj, okazuje się, 

że Niemcy, Węgrzy, Czesi zablokowali wjazd samochodów i to pokazuje jak należy 

myśleć o gospodarce, pewne strategiczne rzeczy muszą być na miejscu ponieważ jak 

wystąpi takie zjawisko jak obecnie to będą problemy w życiu codziennym, będzie 

brakować komponentów czy wyrobów, bez których nie będzie można funkcjonować. 
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Należy popatrzeć jak Samorząd Województwa może pomóc obecnej rzeczywistości, 

chociażby jak nieobecność w pracy rodziców, którzy zostali w domu wpłynie na 

gospodarkę, która wtedy nie zarobi i nie będzie miała z czego funkcjonować i wypłacać 

poszczególne zobowiązania. Radny zwrócił się do Wojewody i parlamentarzystów, że 

jeśli będą podejmowane antykryzysowe i zabezpieczające ustawy to należy zwrócić 

uwagę na pewien system, który jest dzisiaj kształtowany chociażby jeśli chodzi o  

zabezpieczenia chorobowe. Obecne rozwiązanie jest takie, że do 33 dni w firmie za 

zwolnienie chorobowe dla osób do 50 roku życia płaci przedsiębiorca, powyżej 50 roku 

jest to wymiar do 14 dni i chodzi o to, że jeśli dojdzie do podejrzenia  zakażeniem 

przedsiębiorcy muszą wiedzieć jak postępować,  co zrobić w przypadku wyłączenia 

ludzi z pracy.  Jeśli zdarzy się w firmie przypadek, że trzeba wyeliminować 200 czy 

300 osób to oznacza to praktycznie za miesiąc czy półtora miesiąca zamknięcie firmy 

bo nie będzie ona w stanie wypłacić zasiłków chorobowych i innych zobowiązań . 

Należy się do tych kwestii przygotować. Wiele sektorów gospodarki trzeba będzie 

wyłączyć z życia i straty, które powstaną będą potężne i trzeba przygotować wiele 

rozwiązań aby przejść to. Globalnie patrząc na całość sytuacji  jest to bardzo 

niebezpieczne i przełoży się to na życie mieszkańców. Radny zwrócił się z prośba aby 

mocno  pochylić się na tym tematem i zwrócić uwagę na rozwiązania, jeśli będą 

podejmowane jakieś decyzje na szczeblu rządowym to należy to  uwypuklić ponieważ 

jest to niezmiernie ważne.  

 

Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że priorytetem dzisiejszej sesji Sejmiku jest 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu z zakresu profilaktyki 

zdrowia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem” więc 

zamknie niniejszy punkt porządku obrad sesji, przejdzie do kolejnego punktu i wtedy 

udzieli radnym głosu radnym i parlamentarzystom w dyskusji. Poinformował, że wynika 

to z faktu, iż Sejmik pracuje na granicy kworum  a ważne jest podjęcie niniejszej  

uchwały.  
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu z zakresu 

profilaktyki zdrowia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej 

tym wirusem”.  

 

Członek Zarządu Województwa – Stanisław Kruczek rozpoczynając swoje 

wystąpienie przywołał słowa Alberta Camusa z powieści „ Dżuma” – „w czasie zarazy 

okazuje się, że w człowieku jest więcej dobra niż zła” dziękując za dobro, które jest 

okazywane w obliczu obecnie trudnej  sytuacji, począwszy od Premiera RP, Ministra 

Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego poprzez służby Wojewody  i osoby 

zatrudnione w zarządzaniu kryzysowym, wszystkie służby zatrudnione w szpitalach. 

Ważne jest zaangażowanie wszystkich służb na każdym szczeblu ponieważ jest to 

sprawa niezwykłej wagi, która wymaga solidaryzmu. Pan Marszałek podkreślił, że 

wszyscy uczymy się żyć w obliczu tego trudnego wirusa łatwo rozprzestrzeniającego 

się wirusa stąd wszystkie działania związane z izolacją i pozostawaniem w domach. 

Projekt uchwały proponowany do podjęcia w dniu dzisiejszym da poprawę możliwości 

skorzystania  mieszkańcom województwa z możliwości leczenia tej choroby. W 

ramach programu Zarząd chce wesprzeć tych dobrych ludzi, którzy angażują się 

szczególnie na szczeblu służb medycznych, bo wiadomo, że potrzebują one 

dodatkowego zabezpieczenia aby same nie stanowiły zagrożenia dla leczonych 

pacjentów, oraz specjalistycznego sprzętu. Zgodnie z uchwałą nastąpi doposażenie 

szpitali i jednostek z możliwością wypożyczenia tego sprzętu tym jednostkom, które 

będą go najbardziej potrzebować. W ramach programu zakłada się zakupienie 

minimum 20 sztuk respiratorów oraz na wniosek organów leczniczych możliwość 

zakupu dodatkowego sprzętu do leczenia choroby wywołanej koronawirusem. 

Szczegóły związane z przekazywaniem środków zostaną określone w stosownych 

umowach, źródłem finansowania programu będą wszystkie dostępne środki. Wiadomo 

już, że Komisja Europejska przeznaczyła środki na ten cel, będą środki z rezerwy 

budżetu państwa oraz rezerwa z budżetu województwa na zarządzanie kryzysowe. 

Pan Marszałek zwrócił się z prośbą do radnych o przyjęcie projektu uchwały. 

Podziękował wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanych w zwalczanie choroby. 
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Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

 

W jego wyniku Uchwała NR XX/  /20 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku udzielił głosu mówcom, którzy zgłosili się do głosu 

podczas poprzedniego punktu porządku obrad sesji. 

 

Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart odniosła się do zagadnień poruszonych przez  

radnych ale jak zaznaczyła w tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy 

najważniejsze jest aby ludzie zastosowali się do wszystkich zaleceń, które są w 

przestrzeni publicznej od przeszło dwóch tygodni. Jeśli ktoś nie musi nie powinien 

wychodzić z domu, jeśli ktoś ma wątpliwości odnośnie jego sytuacji zdrowotnej 

powinien skorzystać z infolinii NFZ, zadzwonić do stacji sanitarno- epidemiologicznej, 

zadzwonić do lekarza POZ a wyjątkowej sytuacji skorzystać z numeru alarmowego 

112. Przekazując wiarygodne odpowiedzi na pytania uzyska się fachową pomoc. 

Należy ograniczyć kontakty osobiste i zachować rozwagę i spokój. Pani Wojewoda 

poinformowała, ze jest kilka scenariusz na najbliższy czas, jest też taki, który zakłada 

epidemię i należy się z tym liczyć ale nie można panikować. Ważne jest to aby 

przedstawiciele organów administracji publicznej zachowali odpowiedzialny rozsądek 

i mieli na uwadze to, że jeśli pojawia się wątpliwość jaką decyzję podjąć to do 

dyspozycji pozostaje działający całą dobę Wojewódzki Zespół Zarzadzania 

Kryzysowego  a w sprawach kierunkowych dotyczących działań w zakresie zagrożenia 

epidemiologicznego działa Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Kiedy pojawił się 

pierwszy pozytywny przypadek koronawirusa na Podkarpaciu naturalnym działaniem 

ze strony służb sanitarnych było przeprowadzenia postepowania epidemiologicznego 

tj. ustalenie kręgu rodzinnego, kontaktów i wyznaczenie osób do objętych 

kwarantanną. Zanim to zostało ustalone nastąpiło przedwczesne ujawnienie 

informacji, które wywołały lokalną panikę. Nie może tak się dziać, ważna jest rozwaga 

i sprawne i dobre funkcjonowanie służby zdrowia. Pani Wojewoda apelowała do 

dyrektorów szpitali, lekarzy i pielęgniarek aby dbali o siebie ale jednocześnie muszą 

zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne ludziom. Nie może być zawahania ze strony 

lekarza czy udzielić pomocy osobie, która jest w sytuacji zagrożenia życia bo jest 
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podejrzenie, że jest nosicielem koronawirusa. Lekarz musi odpowiednio siebie 

zabezpieczyć i podjąć działania zgodnie ze złożona przysięgą. Są to trudne sprawy 

ale na nich opiera się szansa na sukces. Jeśli chodzi o kwestię, że ludzie nie wiedzą 

jak postępować, to służby Wojewody i PPIS nie mają czasu na instruowanie co należy 

robić, należy sięgać do przekazów medialnych i stron internetowych rządowych, nie 

ma innych procedur i przede wszystkim należy mieć na uwadze zdrowy rozsądek. Jeśli 

chodzi o powiadamianie sms to jest to czynione ale powiadamiane są określone grupy 

osób, nie można wysłać sms o treści, że zbliża się koronawirus bo ta wiedza de facto 

jest w przestrzeni publicznej. Powiadomienia sms były wysyłane do Polaków, których 

telefony zarejestrowały się we Włoszech w czasie wybuchu epidemii i wrócili do Polski, 

w momencie kiedy przekroczyli granicę Polski otrzymywali  sms z instruktażem jak 

należy postępować. Tak więc mechanizm ten jest uruchamiany w odniesieniu do grup, 

do których wysłanie sms jest uzasadnione. Sprzętu jest faktycznie za mało na ten 

moment jest to wystarczające bowiem jest 6 potwierdzonych przypadków  zrażenia 

koronawirusem, 25 osób jest hospitalizowanych, 200 osób w kwarantannie domowej i 

927 osób w nadzorze, więc nie ma potrzeby jeszcze potrzeby uruchamiania większej 

ilości sił i środków. Jeśli chodzi o alternatywne scenariusze to są ale liczą na to, że nie 

będą musieli ich uruchamiać. Z punktu widzenia zarzadzania kryzysowego jest 

pozytywna ocena zwykłych obywateli, osoby które są w kwarantannie domowej 

przestrzegają jej. Jeśli tak będzie dalej to można być dobrej myśli. Należy też 

oczekiwać dobrego przykładu ze strony decydentów. Wyraziła nadzieję, ze w Polsce 

nie będzie epidemii wirusa na skale włoską. Ilość stanowisk do intensywnej terapii jest 

adekwatna do liczby stanowisk, którym można zapewnić opiekę oraz adekwatna do 

zagrożenia. Sytuacja jest dynamiczna i należy przede wszystkim zachować zdrowy 

rozsądek, spokój  i rozwagę i mieć na uwadze to, że od naszego działania zależy 

bardzo wiele. Pani Wojewoda poinformowała, ze przyjmuje wszystkie uwagi dotyczące 

kwestii pomocy przedsiębiorcom, ministerstwo podjęło już pewne działania, są 

deklaracje czego one mają dotyczyć, m.in. chodzi o zwolnienia w ramach składek ZUS, 

umorzenia ich czy też rozłożenia na raty, wcześniejsze zwroty VAT itp. Pani Wojewoda 

kończąc swoje wystąpienie podkreśliła, że bez współdziałania niewiele się uda, 

obecnie widać bardzo pozytywny obraz w zakresie współpracy dyrektorów szpitali, 

Zarządu Województwa na czele z Marszałkiem Województwa.  
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Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że deklaruje pomoc i współpracę ze strony 

Zarządu Województwa i radnych. 

 

Poseł na Sejm RP – Teresa Pamuła podkreśliła, że sytuacja jest naprawdę trudna. 

Przypomniała, że 2 tygodnie temu, kiedy była uchwalana specustawa wiele 

dyskutowano na ten temat, padło wiele różnych słów w stosunku do przygotowanej 

przez rząd ustawy. Udało się uchwalić ustawę 400 głosami za, tylko 11 głosów było 

przeciw, co świadczy o tym iż jest zgoda co do tego, że należy zadbać o zdrowie 

mieszkańców Polski. Na sesji Sejmiku padły bardzo ważne i odpowiedzialne 

wypowiedzi pani Wojewody, za co należą się podziękowania. Pani Poseł zwróciła się 

z apelem do mieszkańców województwa aby w miarę możliwości zostali w domu 

ponieważ na nic będą ustawy i przepisy jeśli pomimo podjętych działań rządu ludzie 

bez potrzeby będą opuszczać domostwa. Wiele osób wraca z zagranicy i zagrożenie 

zarażeniem wzrasta. Zwróciła się również do rodziców aby dyscyplinowali młodzież i 

dzieci aby również nie wychodzili z domu na spotkania czy do galerii handlowych. Jest 

to trudny czas i nie można go traktować jak wakacje czy ferie. Przekazane zostały 

środki z rezerwy do Agencji Rezerw Materiałowych, co jest bardzo ważną kwestią.  

Jeśli chodzi o pracodawców to jest przygotowywana ustawa i to będzie możliwe 

zostanie w niej zawarte.  

 

Poseł na Sejm RP – Wiesław Buż stwierdził, że nie było dzisiaj informacji jak w tej 

trudnej sytuacji zamierzamy zagospodarować do zabezpieczenia ogólnego 

bezpieczeństwa wojska obrony terytorialnej bądź jednostki chemiczne, jeśli je w ogóle 

mamy lub zamierzamy użyć do dezynfekcji. Pytał również czy zamierzamy 

zorganizować lub mamy odpowiedni nadzór nad stacjami dezynfekcji samochodów 

przystosowanych do przewozu osób, w tym przewozów kolejowych, gdzie 

przemieszcza się duża liczba osób. Pan Poseł stwierdził, że w powiatach znacznie 

oddalonych od stolicy województwa jest mało informacji  jak zapobiegać zagrożeniu, 

nasuwa się więc pytanie ile zostanie wydanych materiałów informacyjnych i jak będą 

one skutecznie kolportowane do ludzi. Obserwuje się różne zachowania ludzie, 

niektóre są racjonalne ale również są irracjonalne. Jest wiele pytań od 

przedsiębiorców, którzy nie wiedzą jak się zachować w tej sytuacji i na co mogą liczyć 
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ze strony administracji, urzędów skarbowych i ZUS, jak maja się zachować jednostki 

samorządu terytorialnego, na ile im zalecono lub przypomniano zasady postępowania 

w tym niespotykanym czasie, czy jest wystarczające zabezpieczenie towarowe bo 

zaczyna brakować środków czystości i do dezynfekcji, czy zabezpieczenie 

żywnościowe jest monitorowane aby nie zabrakło zapasów, kto dostarczy 

zabezpieczenie żywnościowe ludziom starszym – powinno to być dobrze 

zorganizowane. Strona internetowa to za mało, musi być przekaz informacji bo w 

odległych częściach województwa są ludzie, którzy nie maja dostępu do internetu, 

należy więc pilnie dotrzeć z informacją do tych środowisk. Często w te tereny wracają 

ludzie np. z Włoch, gdzie w związku z epidemią skończyła się praca i należy 

podpowiedzieć pewne zachowania. Kolejna kwestia to sąsiedztwo z Ukrainą – brak 

informacji i ulotek jak się mają zachować obywatele ukraińscy przebywający w naszym 

województwie. Pan Poseł podkreślił, że należy dotrzeć do ludzi i dać im wsparcie i 

pomoc. Poinformował, że klub lewicy będzie pozytywnie współpracował w sprawie 

pakietu dla przedsiębiorców. Zwrócił się z prośbą aby zabezpieczenia zastosowane w 

urzędzie zostały zastosowane w kościołach celem ochrony wiernych przed 

koronawirusem. 

 

Radna Dorota Łukaszyk w imieniu Komisji Ochrony Zdrowia podziękowała za 

przyjęcie przez Sejmik Programu z zakresu profilaktyki zdrowia związanego z 

zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 

rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem. Delegowane 

środki i uruchomienie na niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną do wykorzystania w 

strategicznych szpitalach. Codziennie jednostki raportują jaką ilością respiratorów i 

strategicznego sprzętu  dysponują. Zakupiony sprzęt będzie możliwy do przekazania 

pomiędzy szpitalami a uruchomione środki będą umożliwiały pozyskanie dodatkowych 

środków z unii Europejskiej i budżetu państwa. Radna podkreśliła, że obecny czas to 

czas pełnej mobilizacji i współpracy wszystkich służb tj. sanitarnych, wojska, straży 

granicznej, policji, wojsk obrony terytorialnej oraz pracowników ochrony zdrowia i 

służby zdrowia, która w tej chwili jest tą prawdziwą służbą i w tej chwili należą się jej 

podziękowania. Radna zaznaczyła, że pracownikom też towarzyszy strach ale dokłada 

się wszelkich starań aby ich chronić. Na poziomie samorządów powołane są lokalne 

sztaby kryzysowe, które składają się z przedstawicieli wszystkich jednostek i władz 
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samorządowych. Społeczeństwo jest szeroko informowane, każdy szpital opracowuje 

wewnętrznie do własnych potrzeb procedury oraz całą procedurę związaną z izolacją 

zakażonych pacjentów i przekierowaniem ich do jednostek, które będą mogły im 

udzielić niezbędnej pomocy. Radna poinformowała, że w Powiecie Bieszczadzkim 

,który ona reprezentuje ulotki są dystrybuowane przez Pocztę Polską do domu, ulotki 

są dostępne w czterech językach na stronach internetowych, rozwieszone są również 

na przejściu granicznym w obu kierunkach, są pomiary temperatury, Straż Pożarna 

pomaga Straży Granicznej w wyizolowanych do tego miejscach, strefa przygraniczna 

na pewno dba o to aby nie doszło do rozprzestrzeniania choroby, w przypadku osób, 

które są z terenów zagrożonych i chcą wjechać do Polski komendant ma możliwość 

podjęcia decyzji aby taką osobę wrócić do terenu jej zamieszkania, radna 

poinformowała, że wie iż takie decyzje są podejmowane. Wojska obrony terytorialnej 

pomagają osobom starszym i osobom w kwarantannie,  dostarczając im zakupy. 

Osoby te zgłaszają się bezpośrednio do urzędów gmin lub powiatów. Radna 

podkreśliła, że nie można zapomnieć o osobach starszych, ludzie w ramach pomocy  

sąsiedzkiej powinni nieść sobie pomoc. Poinformowała również, że kadra 

zarządzająca szpitalami oprócz normalnych działań skupia się również na ochronie 

swojego personelu.  

 

Radny Bogdan Romaniuk zaznaczył, że tak jak na pewno wszyscy zauważyli, 

jesteśmy już w trochę innej rzeczywistości i ma dzieję iż będzie to sytuacja chwilowa. 

Dzisiaj bez problemu można było pokonać trasę wjazdu do Rzeszowa, co normalnie 

odbywa się przy dużym ruchu. Radny wyraził nadzieję, że szybko wrócimy do 

normalnego funkcjonowania. Podkreślił, że podejmowane przez Wojewodę i Zarząd 

działania  oraz decyzje są rozważne i w duchu odpowiedzialności. Radny w imieniu 

Klubu Radnych PiS złożył szczególne wyrazy podziękowania i szacunku dla 

wszystkich lekarzy, pielęgniarek, laborantek, sanitariuszy medycznych oraz 

wszystkich tych, którzy ryzykują własnym zdrowiem i życiem aby pomagać innym   

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podziękował wszystkim za głosy w dyskusji, ciepłe słowa 

oraz deklaracje współpracy ze strony parlamentarzystów. Jest to bardzo ważne 

ponieważ niebezpieczeństwo, z którym w tej chwili się zmierzymy dotyczy wszystkich 

Polaków i nie ma ono barw politycznych,. Bezpieczeństwo Polaków i mieszkańców 
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Podkarpacia jest w tej chwili najważniejsze. Poinformował, że 11 marca br. 

reprezentował Marszałka Województwa na spotkaniu marszałków województw i 

prezydentów największych miast z Premierem i stamtąd również można było wynieść 

takie przesłanie.  

 

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do podniesionych kwestii. Stwierdził, ze 

oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę, że sytuacja jest dynamiczna i nawet w trakcie 

sesji mają miejsce rzeczy, które wymagają interwencji. Poinformował, że Słowacja i 

Węgry wprowadzają stan wyjątkowy a Ukraina niedługo zamknie swoje granice i 

należy mieć na uwadze te kwestie. Pan Marszałek poinformował również, że zespól, 

o który pytał radny Feret został powołany Zarządzeniem Marszałka i pracuje sztabowo, 

są w nim wszyscy członkowie Zarządu, dyrektorzy najważniejszych departamentów, 

Biuro Bezpieczeństwa. Wszystkie zalecenia opracowane przez zespół przenoszone 

są na szczegółowe instrukcje i zarządzenia Marszałka. Wiele rzeczy jest sterowanych 

ręcznie ponieważ są przypadki, których nie da się opisać w regulaminie i zasadach. 

Na stronie internetowej Samorządu Województwa na samej górze jest informacja jakie 

sprawy pod jakim nr telefonu i adresem mailowym można załatwić. Stosowny 

departament urzędu będzie śledził i analizował straty przedsiębiorców w tym trudnym 

czasie, ważne aby przygotowywana ustawa wychodziła im naprzeciw. Fundusz 

pożyczkowy działający w województwie być może będzie również w jakiś sposób mógł 

wesprzeć przedsiębiorców. Jeśli będzie taka potrzeba to osłona epidemiologiczna 

będzie mogła być przekazana do kościołów.  Pan Marszałek przypomniał również, że 

zwrócił się do samorządów aby powoływały u siebie zespoły i część z nich już 

powstała, chodzi o to aby samorządy w terenie działały w poczuciu odpowiedzialności. 

Jeśli chodzi o dotarcie do starszych osób to na pewno głównie miejskie i gminne 

ośrodki pomocy społecznej będą podejmować działania ale nie może zabraknąć 

solidarności sąsiedzkie, o co Zarząd również apeluje. Jesteśmy krajem, w którym jest 

nadwyżkowa produkcja żywności i należy zachować spokój. Panika w tej kwestii jest 

widoczna w dużych sklepach, w których jest dużo żywności i wykupienie części jest 

widoczne, w małych sklepach nie ma problemu z dostępem  do niej. Jeśli chodzi o 

środki dezynfekcji t mamy na stanie odpowiedni zapas, dzisiaj Orlen w Jedliczu dał do 

sprzedaży 5 litrowe zapasy. Pan Marszałek kończąc swoje wystąpienie zaapelował o  

solidarność i odpowiedzialność.  



19 

 

 

Przewodniczący Sejmiku podziękował za udział w sesji radnym, parlamentarzystom, 

Wojewodzie oraz Podkarpackiemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu – 

Adamowi Sidorowi. Podkreślił, że sesja  była potrzebna, umożliwiła zebranym usłyszeć 

rzetelną informację od Wojewody i Inspektora Sanitarnego. Niestety dzieje się tak, że 

każde pokolenie, społeczność doświadczane są przez różnego rodzaju nieszczęścia i 

kataklizmy. Siła społeczeństwa polega na tym, że w takich chwilach trzeba się 

jednoczyć i okazywać wzajemną pomoc a Polacy to potrafią. Wydaje się, że na czas 

zostały podjęte pewne decyzje i uda się uniknąć najgorszych rzeczy. Trudno 

powiedzieć czy Polska nie będzie zmuszona do ogłoszenia stanu wyjątkowego 

ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna ale należy przede wszystkim unikać paniki.  

Przewodniczący Sejmiku podziękował za spokojne i rzeczowe wypowiedzi, każdy 

obywatel powinien czuć się odpowiedzialny w tej sytuacji.  Życzył radny zdrowia i 

odpoczynku od stresu.  

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radni nie złożyli interpelacji i zapytań. 

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radni nie złożyli wniosków i oświadczeń. 
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Zamknięcie sesji. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku - Jerzy Borcz zamknął 

obrady XX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji .  

 

 

Sesja zakończyła się o godzinie 15.15 . 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

  

Protokołowała: 

 

Iwona Kiełbasa 

 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Sejmiku 

              Województwa Podkarpackiego  

 

                               Jerzy Borcz 

   

 

 

 

 

 


