
 
Protokół Nr XXXII/21 

sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 15 lutego 2021 r. 

 
 
XXXII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  
15 lutego 2021 roku w trybie zdalnym. 
 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.00 
 
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.  
 
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.  
Następnie Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce wpłynęły wnioski o 
wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
 
 

1. stanowiska upamiętniającego 55. rocznicę święceń biskupich oraz ingresu i 103. 
rocznicę urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. 

2. przyjęcia stanowiska z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-
ustrzyckich 

 
oraz  
 
informacji dotyczącej anulowania dofinansowania ze środków Funduszy Norweskich i EOG 
projektu pn. “Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i 
przyrodniczego regionu Karpat” 
 
Wprowadzenie powyższych propozycji zmian nie wymaga głosowania 

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


 
Projekt uchwały w sprawie stanowiska upamiętniającego 55. rocznicę święceń biskupich oraz 
ingresu i 103. rocznicy urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka oraz projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-
ustrzyckich umieścił kolejno po punkcie 2) porządku obrad sesji. 
 
Informację dotyczącą anulowania dofinansowania ze środków Funduszy Norweskich i EOG 
projektu pn. “Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i 
przyrodniczego regionu Karpat” po dotychczasowym punkcie 23) porządku obrad sesji. 
 
Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska upamiętniającego 55. rocznicę święceń 

biskupich oraz ingresu i 103. rocznicę urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 40. rocznicy podpisania 

porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska wyrażającego poparcie dla utworzenia 

Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca 

Pio w Przemyślu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa 

Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określania planu sieci publicznych placówek 
doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Gminy Miasto Tarnobrzeg, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika 
autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ 
– etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na 
odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania 
i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – 
promocja”, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Podkarpackiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Stalowej Woli, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 
Podkarpackie 100 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 37,97 m² przez  Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w 
Krośnie, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zwiększenie powierzchni najmu 
pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w 
Rzeszowie, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na 
lata 2014 - 2020)”, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 - 2020)”, 



18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 
2014 - 2020)”, 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2021 r., 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045.  

21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020. 
22. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan 
na koniec IV kwartału 2020 r.), 

23. Informacja dotycząca działalności Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w województwie podkarpackim w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 2020 r.), 

24. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 
w ramach Programu ,,Rybactwo i Morze’’ 2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 
2020 r.), 

25. Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 
(stan na koniec 2020 r.), 

26. Informacja dotycząca anulowania dofinansowania ze środków Funduszy Norweskich 
i EOG projektu pn. “Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja  
i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” 

27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 4 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r. 

28. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXI sesji w dniu  
19 stycznia 2021   r. 

29. Interpelacje i zapytania radnych. 
30. Wnioski i oświadczenia radnych. 
31. Zamknięcie sesji. 

 
 
Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki poinformowała, że od mniej więcej 10 
dni  odnotowujemy w naszym województwie wzrost zakażeń coronavirusem, mając na uwadze 
tę tendencję bardzo gorąco zaapelowała do wszystkich mieszkańców regionu aby 
zachowywać wszystkie wymogi sanitarne w szczególności zwracać uwagę na potrzebę 
utrzymania dystansu oraz noszenia maseczek.  Nie tylko z uwagi na to, że jest to wymóg 
sanitarny ale przede wszystkim z uwagi na fakt, iż troszczymy się o własne zdrowie oraz osób 
najbliższych. Dodała, że szczepienia są realizowane bardzo intensywnie, blisko 70 tysięcy 
osób w regionie zostało zaszczepionych są to kolejne osoby z różnych grup także i 
zawodowych nie tylko osoby 80 czy 70 plus. Od dnia dzisiejszego także rozpoczynamy 
realizację procesów szczepień nauczycieli, nauczycieli akademickich to że jeszcze mają 
termin do tego aby zgłaszać wolę zaszczepienia się naszym regionie ubiegłym tygodniu 
Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Szczytno konkurs na realizację tak zwany mobilnych 
punktów szczepień czyli takich punktów które umożliwią szczepienie osób które z różnych 
względów przede wszystkim zrobię nie mogą być montowane do punktu szczepień w związku 
z tym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał 6 umów na świadczenie tego rodzaju usług Myślę 
że w najbliższym czasie także zaraz będziemy realizować proces do szczepienia osób 
niepełnosprawnych które Od ilu lat pozostają unieruchomione w domu Drodzy państwo nie ma 
innych poważniejszych sprawach jeżeli kwestie zdrowotne w zakresie one także mają 
zwłaszcza ostatnio to wiemy jak bardzo na funkcjonowanie naszego społeczeństwa sytuacja 
o której też pragnę państwu powiedzieć to informacja że strona Słowacka poinformowała że 
od 15 lutego od 6:00 rano zostaną części 10 przejście graniczne pomiędzy Polską a Słowacją 
i psa czym są to małe przejścia graniczne głównie na terenie Małopolski Niemniej jednak 



zmienia się także zasady wjazdu na teren Słowacji i wszystkie osoby które będą czekać o 15 
lutego granice ze Słowacją i nie będą tego czy miłej zabawy tylko tranzytowych będą 
zobowiązane do tego aby poddać się kwarantannie standardowo będzie ona wynosiła 14 z 
nich Natomiast wyjątkowych przypadkach a będzie mogła być zwrócona do ośmiu Tak jak 
powiedziałam i dotyczy to kierowców którzy wykonują tranzyt przez teren Słowacji wobec nich 
będą zastosowane inne reguły z bieżących spraw państwo przekazać także był pewien polsko-
ukraińskiej w czasie weekendu był on spowodowany tym, iż strona ukraińska nie realizowała 
samochodów ciężarowych powodowało to nawarstwiające się kolejki oczekujących na 
przekroczenie granicy. Mam nadzieję że w dniu dzisiejszym zaczniesz się proces 
rozładowywania tej kolejki Zorganizowaliśmy zaopatrzenie kierowców w gorące napoje oraz 
kanarki. Bardzo serdecznie dziękuję wysokiemu sejmikowi za podjęcie inicjatywy zarówno 
upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w kolejną rocznicę jego urodzin jaką 
niedawno obchodziliśmy jak i kolejną okrągłą 40 rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko 
– ustrzyckich. To jedno z czterech porozumień pomiędzy chłopami i robotnikami protestujący 
w obronie poszanowania praw i wolności przeciwko władzy komunistycznej. Zaznaczyć należy 
w sposób wyjątkowy to wydarzenie, które uczyniło istotny impuls do odzyskania niepodległości 
po roku 1989. Poprosiła o to aby stosowną uchwałą wyrazić wdzięczność wszystkim tym, 
którzy wzięli udział najpierw w strajku w Ustrzykach oraz w Rzeszowie w Domu Kolejarza a 
następnie podpisali porozumienia, które otworzyły drogę do rejestracji Solidarności Rolników 
indywidualnych.  
  
Radny Jacek Kotula zapytał czy Centrum Medyczne Medyk ma monopol na szczepionki, 
dlaczego nie szczepią państwowe przychodnie, dlaczego nie mają tych szczepionek a Medyk 
ma. Ponadto zaznaczył, że czytał w lokalnych mediach, że firma pana Mazura Medyk dokonuje 
takich eksperymentalnych szczepień i próbek  szczepionek na dzieciach w Rzeszowie.  
Zapytał czy Pani Wojewoda coś słyszała na ten temat, w którym to się odbywa w szpitalu czy 
przychodni, czy jest zgoda jakieś komisji bioetycznej na to żeby robić sobie króliki 
doświadczalne z podkarpackich dzieci. 
 
Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki stwierdziła, że niestety nie umie odpowiedzieć na 
pytania radnego z tego powodu, że podmiotem, który kontraktuje szczepienia sa oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakontraktowane na być 6 mobilnych punktów szczepień ile 
tych punktów szczepień zorganizował Centrum Medyczne Medyk nie jest w stanie powiedzieć. 
Z punktu widzenia administracji rządowej każdy podmiot mógł dokonać zgłoszenia pod 
warunkiem spełnienia określonych przepisami dotyczącymi warunków szczepień warunków. 
Był to proces ogólnopolski, realizowany w ramach Narodowego Programu Szczepień 
inspirowanego i koordynowanego przez pana Ministra Michała Dworczyka Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Nie było żadnych wskazań czy ograniczeń jakie podmioty, za 
wyjątkiem tych ograniczeń medycznych, mogą ubiegać się o otrzymanie stosownego kontraktu 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodała, że niestety nie zna  też sprawy dotyczącej tego, że 
firma Medyk ma realizować badania kliniczne lub jakąkolwiek inną formę badań w zakresie 
szczepienia dzieci. Jeśli jest to prawdą postara się takie informacje zweryfikować. Na pewno, 
nie odbywało się ustalanie tego rodzaju praktyki z udziałem wojewody, bo w tym zakresie 
Wojewoda żadnych kompetencji nie posiada i też siłą rzeczy nie posiada odpowiedniej w tym 
zakresie wiedzy.  
 
Marszałek Władysław Ortyl zaznaczył, że samorząd województwa bardzo dużą troską patrzą 
na możliwość dotarcia wszystkich potencjalnych pacjentów do punktu szczepień. Były gminy 
chociażby w Bieszczadach gdzie punktu nie było i Medyk zdecydował się je zorganizować.  
 
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji sejmiku województwa podkarpackiego  
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekt protokołu sesji został przesłany radnym w 
wersji elektronicznej.  

Radni nie wnieśli uwag do jego treści. 



Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Za przyjęciem protokołu głosowało 31 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska upamiętniającego 55. rocznicę święceń 
biskupich oraz ingresu i 103. rocznicę urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. 

Wicemarszałek Piotr Pilch odczytał projekt stanowiska Sejmiku 
„Na przestrzeni lat Twego posługiwania stałeś się wobec Kościoła i społeczeństwa walczącego 
o swoje prawa rzecznikiem, świadkiem i autorytetem”. Tak podczas pobytu w Rzeszowie w 
1991 roku mówił Święty Jan Paweł II o Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku. W lutym przypada 
55. rocznica święceń biskupich oraz ingresu do bazyliki katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, a także 103. rocznica urodzin 
tego wybitnego Polaka.  
 
Postać urodzonego na Kresach Ignacego Tokarczuka mieszkańcom Podkarpacia kojarzy się 
z niezłomną walką o godność człowieka i wolność wyznania, dlatego jako Radni Województwa 
Podkarpackiego chcemy oddać hołd i szacunek wielkiemu Polakowi i Kapłanowi. 
 

Dla władz PRL-u był „biskupem wojującym i wrogiem ustroju”, dla społeczeństwa -„biskupem 
niezłomnym”. Propaganda komunistyczna uważała go za „najbardziej niebezpiecznego” w 
polskim episkopacie. Nieustannie był szkalowany w ówczesnej prasie. Szczytem walki przeciw 
niemu było spreparowanie oskarżenia o współpracę z gestapo, czy podsłuchiwanie rozmów 
prowadzonych w pałacu biskupim. Jednak on pozostał zawsze niezachwiany w swych 
poglądach, prowadził otwartą walkę o godność człowieka, wolność religii, nie dopuszczał do 
ingerencji władz w sprawy kościelne. Jednym z jego konsekwentnie realizowanych celów było 
zwiększenie liczby kościołów i ułatwienie wiernym dostępu do nich. Legendarne stały się 
zmagania Arcybiskupa i wiernych z władzami przy budowie miejsc kultu, pełne determinacji  
i konsekwencji. W Polsce słynął ze swych odważnych kazań i wystąpień, twardej, niezmiennej 
polityki wobec władz państwowych, mówienia otwarcie o fikcji porozumień Kościół – państwo. 
Wypowiedział posłuszeństwo prawu narzucanemu przez władze komunistyczne.  

Z tej drogi nigdy się nie cofnął, ani na chwilę nie zawahał, swoją postawą przełamał barierę 
społecznego strachu wobec w ówczesnych władz. Obok takich postaci  
w dziejach polskiego Kościoła jak prymas Stefan Wyszyński czy ówczesny metropolita 
krakowski Karol Wojtyła, stał się strażnikiem wartości i obrońcą podmiotowości człowieka, 
symbolem twardego „non possumus” wobec ustroju wrogiego człowiekowi, jego godności i 
prawom. Przyjdzie czas, kiedy komuniści zostaną całkowicie pokonani i odpowiedzą przed 
Bogiem i historią – to jego przeświadczenie pozwalało wiernym stawać wraz z nim do walki o  
nowe kościoły, wolność wyznania i odnajdywać godność istoty ludzkiej w czasach 
narzuconego ustroju.   

Od połowy lat 70-tych Arcybiskup aktywnie wspierał działaczy demokratycznych, potem 
zaangażowany był w pomoc dla „Solidarności”, zwłaszcza osób uwięzionych, 
prześladowanych i pozbawionych pracy.  

Jako Radni Województwa Podkarpackiego dzisiaj szczególnie chcemy podkreślić dziedzictwo 
działań i charyzmatycznej osobowości Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, które jest obecne 
wokół nas, a jego nauczanie nie straciło na aktualności. Swoich wiernych przygotował na 
nowe, trudne czasy po odzyskaniu wolności. Prowadzone przez niego aktywne 
duszpasterstwo jest obecnie wymogiem w trudnych czasach dla wiernych i Kościoła, z jego 
bezkompromisowej walki o budowę nowych kościołów korzystamy współcześnie.  



Arcybiskup Ignacy Tokarczuk w 2006 r. został odznaczony Orderem Orla Białego przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego m. in. za działalność społeczną, na rzecz godności 
człowieka, obrony prawa do wolności religijnej.  

Swoim życiem, działalnością i nauczaniem współtworzył podwaliny pod wolną Polskę, w której 
dzisiaj mieszkamy i o której rozwój zabiegamy. Za to dziedzictwo Jego życia jesteśmy 
odpowiedzialni. A w trudnych chwilach warto przypomnieć sobie Jego słowa, że  wiara nie daje 
narodowi upaść na duchu, kiedy […] chce się wyrzucić Boga z naszych rodzin i naszych serc. 
Ona każe narodowi trzymać się, ona każe narodowi wierzyć, mieć silną postawę. Taką jak On 
miał całe swoje życie i zostawił jako swoje dziedzictwo i drogowskaz.  

 
 
Uchwała Nr XXXII/528/21 w sprawie stanowiska przyjęta zostało przez aklamację i stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 40. rocznicy podpisania 
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Jerzy Cyprys przestawił projekt stanowiska 
Radni Województwa Podkarpackiego w roku 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-
ustrzyckich wyrażają wdzięczność i głęboki szacunek wobec ludzi, którzy poprzez społeczny 
sprzeciw i podpisanie porozumień współtworzyli fundamenty  pod rozwój wolnej Ojczyzny.  
 

Polacy w roku 1980 odważyli się być wolnymi a część tej nowej karty w polskiej historii 
zapisana została właśnie tu na Podkarpaciu. Strajki i demonstracje miały zobowiązać 
ówczesne władze do poszanowania praw, godności i wolności człowieka. Dzisiaj, gdy żyjemy 
w wolnym i demokratycznym państwie, z dumą i pokorą wspominamy tych, którzy w latach 80-
tych XX wieku wystąpili przeciw totalitarnej władzy w imię obrony najważniejszych wartości dla 
człowieka. 

 
Tamten czas niezwykłej solidarności międzyludzkiej, współpracy i wzajemnej 

życzliwości na zawsze powinien nas nie tylko inspirować, ale i zobowiązywać.  
W tamtym okresie do historii przeszła niezwykła współpraca Kościoła, środowisk 
inteligenckich, robotniczych i chłopskich. Dziś z perspektywy czasu oddajemy hołd 
duchowieństwu na czele z niezapomnianym ŚP. Arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem, 
środowiskom inteligenckim Podkarpacia, robotnikom solidaryzującym się z rolnikami, 
strajkującym w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie a także rzeszom bezimiennych 
wspomagających, którzy zamiast być biernymi obserwatorami w sposób czynny wspierali 
strajkujących. Porozumienia były wynikiem strajków, które ze społeczeństwa polskiego 
uwolniły najpiękniejsze cechy. Z jednej strony strajkujący, którzy stali na straży wartości, a z 
drugiej tysiące anonimowych rodaków, którzy ich wspierali, często sami nie posiadając wiele. 
Dzisiaj, gdy widzimy jak często zamykamy się na potrzeby drugiego człowieka, gdy tak łatwo 
stajemy jeden przeciw drugiemu, warto przypomnieć takie momenty z dziejów naszego 
narodu, kiedy byliśmy jeden dla drugiego. Tamto pokolenie czasów porozumień jest dla nas 
nauczycielem szacunku i pomocy dla człowieka. Podpisane porozumienia pozwoliły 
zalegalizować działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych Solidarność.  

 
Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, obok porozumień gdańskich, jastrzębskich i 

szczecińskich, były czwartym i ostatnim porozumieniem społecznym zawartym w latach 1980-
81. Oddając hołd i wyrażając wdzięczność strajkującym oraz sygnatariuszom porozumień, 
wyrażamy nadzieję, iż w swoich działaniach będziemy realizowali te wartości, które naszych 
Rodaków zmobilizowały do powstania Solidarności i przemian w naszej Ojczyźnie. Dzięki 
takiej postawie działaczy Solidarności opartej na przywiązaniu do podstawowych wartości 



wynikających z chrześcijańskich korzeni naszej cywilizacji,  zmieniło się oblicze Europy i 
świata. Warto o tym pamiętać w imię przyszłości dziedzictwa, któremu na imię  Polska. 
 

Pan Jerzy Bednarz - Przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że 
przegłosowaliście państwo tę uchwałę przyjmującą stanowisko. Często słyszymy od ludzi, że 
zajmowanie się przeszłością to sentymenty, które odciągają naszą uwagę od problemów dnia 
codziennego oraz wyzwań jakie stawia przed nami przyszłość. Jest to jednak nieprawda, 
upraszczanie rzeczywistości i pozbawianie nas jakże ważnego dla życia społeczeństwa 
pierwiastka. Powiem więcej, jest to myślenie niebezpieczne. 40 rocznica podpisania 
porozumień to czas kiedy z refleksja pochylamy się nie tyle nad faktem historycznym ale 
przede wszystkim ludziach,  którzy w tak trudnych czasach powiedzieli totalitarnej władzy ”nie” 
a  z drugiej strony potrafili skutecznie dbać o wartości religijne w czasach kiedy nie było to ani 
łatwe ani wygodne ani bezpieczne. Pamiętajmy, że to on jako pierwsi w regionie walczyli o to 
co dzisiaj nazywamy samorządność. Nie chcemy jednak aby nasza pamięć kończyła się tylko 
na pięknych uroczystych i potrzebnych uroczystościach ale staramy się realizować w 
codziennej pracy aby ci, którzy przed dwudziestu laty tworzyli nasz związek byli z nas dumni. 
Musimy sobie na to zasłużyć ciężką pracą i konkretnymi sukcesami a więc takimi działaniami 
na końcu których jest wymierne dobro rolnika i naszej ojczyzny. Dlatego też reagujemy na 
bieżące sprawy dotyczące wsi i ojczyzny, wkładem jest nasz aktywny udział w pracach na 
poziomie europejskim czy wspólna polityka rolna. Współpracujemy ze związkowcami z 
Europy, związek również ostro reagował w kwestii niefortunnej ustawy „piątka dla zwierząt” 
organizując strajk w Warszawie. Opracowaliśmy w tej sprawie petycję do parlamentarzystów i 
skutecznie szukaliśmy porozumienia z władzami, obecnie bardzo wnikliwie analizujemy 
program zielony ład ponieważ opinie ekspertów dotyczące tego programu nie są 
jednoznaczne. Związek zabiega o korzystne rozwiązanie dla rolników szczególnie o 
prawdziwe ceny na płody rolne dlatego monitorujemy unijny program od pola do stołu i jako 
związkowcy zauważamy wiele korzyści wiele pozytywnych zmian ale mówimy również głośno 
o zagrożeniach.  

 
Pan Henryk Cząstka – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich podziękował 
za podjęcie stanowiska, za pamięć, za docenię nie wysiłku z tamtych lat. Te 40 lat w różny 
sposób można by ocenić, obecnie na pewno wiele rzeczy zrobilibyśmy nieco inaczej trzeba 
jednak jeszcze zaznaczyć, że w tym strajku ludzie brali udział spontanicznie. Bardzo wiele 
dobrego zrobił dla nas kościół, wielu księży brało udział w tym strajku, odprawiali msze od 
których rozpoczynaliśmy dzień. Trzeba również zaznaczyć, że były to jedne z nielicznych 
strajków które nie były ekonomiczne a ideowe. Polegały na tym, że  walczyliśmy o to żeby było 
sprawiedliwie, żeby każdy z nas był  jednakowo traktowany w Polsce bo wtedy tak po prostu 
nie było. Raz jeszcze podziękował Sejmikowi i Wojewodzie, która nigdy nie odmówiła pomocy, 
zawsze znalazła czas na spotkanie z uczestnikami tamtych wydarzeń. Zawsze w jakiś sposób 
pomagała czy to organizacyjny czy duchowo pomagała i dodawała nam otuchy.  

Pan Tadeusz Wójcik - Poseł na Sejm RP I kadencji  stwierdził, że od 84 roku jest w związku 
i zawsze brał udział we wszystkich zjazdach. Chciał przybliżyć i udowodnić ludziom to samo 
się dzisiaj dzieje w naszym państwie, za kilka srebrników ludzie się dają sprzedawać tak samo 
jak kiedyś. Dzisiaj patrząc na to, co robią liberałowie to widać, że chcą zniszczyć Polskę, 
zniszczyć media narodowe. Wracając do posiedzenia Rządu podczas którego odwołano Jana 
Olszewskiego stwierdził, że dobry gospodarz o 12 w nocy psa z budy nie wyciągnął a tu po 
nocy odwołali gdzie nawet w porządku obrad nie było takiego punktu. Nawet zebranie wiejskie 
ma swój porządek dzienny, którego należy dotrzymać. Przeprosił za swoje zaangażowanie  
polityczne ale jako stary człowiek, który przeżył 77 lat i pamięta historię chcę to powiedzieć dla 
otrzeźwienia narodu, żeby Boga mieć przed sobą i różaniec a wtedy zwyciężymy.  



  
Uchwała Nr XXXII/529/21 w sprawie stanowiska przyjęta zostało przez aklamację                     i 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska wyrażającego poparcie dla utworzenia 
Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat. 
 
Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz odczytał projekt stanowiska 

Obszar Karpat jest jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej zróżnicowanych 
obszarów geograficznych w Europie Centralnej. Jednocześnie jest on terenem wciąż 
niedocenianym i nie do końca poznanym.  

Ze względu na swoje bogactwo kulturowe, potencjał środowiskowy  
i gospodarczy obszar ten wymaga wyjątkowego zainteresowania i wspierania jego rozwoju, 
który to możliwy jest jedynie poprzez ścisłą współpracę pomiędzy terenami transgranicznymi 
w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.  

Objęcie obszaru Karpat skoordynowanymi działaniami stworzy możliwość wspólnego 
zaplanowania i prowadzenia działań dostosowanych do szczególnych jego potrzeb i 
możliwości. Zapewnienie z jednej strony koncentracji na problemach, które dotykają 
makroregion, z drugiej stworzenie szansy na wykorzystanie jego unikatowych zasobów 
kulturowych i środowiskowych, stanie się olbrzymim krokiem w kierunku rozwoju tego obszaru, 
jak i zainteresowania nim innych krajów europejskich.  

Jako Radni Województwa Podkarpackiego popieramy działania zmierzające do 
utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat, której powstanie będzie wynikiem 
oczekiwań społeczności oraz licznych inicjatyw lokalnych, regionalnych.  

Mając na uwadze znaczenie rozwoju regionów karpackich, będącego  
w zgodzie z celami polityki spójności oraz priorytetami Unii Europejskiej na lata 2019-2024 
oraz szereg poczynionych starań, chcielibyśmy w szczególności podkreślić, że Karpaty mają 
strategiczne znaczenie dla Województwa Podkarpackiego, Polski i  innych państw 
członkowskich UE oraz krajów spoza UE w obszarze makroregionu. Są obszarem 
posiadającym swoje unikalne walory, ale też specyficzne problemy, dlatego niezbędne jest 
wspólne działanie krajów i samorządów ponad granicami. 

Karpaty wymagają dobrze skoordynowanego podejścia do ochrony środowiska i 
różnorodności biologicznej, w obliczu m.in. wyzwań nakładanych przez Europejski Zielony 
Ład. Mają duży potencjał gospodarczy, który należy wyzwolić przez strumień dedykowanych 
środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości i poprawę łączności 
cyfrowej i infrastrukturalnej. 

Terytorium Karpat zamieszkiwane jest przez wielokulturowe społeczności, które 
kultywują tradycję przodków i promują makroregion, prezentując swoje dziedzictwo materialne 
i niematerialne. Wspólne dziedzictwo Karpat jest ważnym elementem dziedzictwa 
europejskiego, dlatego należy je zachować, pielęgnować i przekazać następnym pokoleniom. 
Historia i dziedzictwo obszaru Karpat powinny stać się przedmiotem pogłębionych badań 
naukowych i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.  

Przyjęcie podczas sesji  plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów  
w grudniu 2019 roku opinii dot. Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat stanowi punkt 
zwrotny w działaniach zmierzających do jej powstania.  

O dojrzałości inicjatywy świadczy szereg działań o charakterze oddolnym, podejmowanych 
przez mieszkańców Karpat oraz mających na celu m.in. integrację społeczeństw karpackich, 
ochronę dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności i zrównoważony rozwój całego 
obszaru. Ich wyraz stanowią liczne stanowiska poparcia dla utworzenia Makroregionalnej 
Strategii dla Karpat, podjęte przez polskie, rumuńskie, słowackie i ukraińskie samorządy. 

Jesteśmy przekonani, że Strategia Karpacka umożliwi koordynację współpracy  
z regionami należącymi do Czech, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy  
i Węgier. Dostrzegamy konieczność utworzenia narzędzia, który będzie oddolnym narzędziem 
aktywizującym władze oraz społeczeństwa, ale także zapewniającym zrównoważony rozwój 
na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. 



Popieramy i wspieramy – wspólnie z Radnymi Województwa Śląskiego  
i Małopolskiego - wszelkie działania podejmowane zarówno na poziomie rządowym  
i samorządowym, a także na arenie międzynarodowej zmierzające do ostatecznego powstania 
Strategii, wierząc że dokument ten będzie punktem odniesienia i drogowskazem w 
podejmowanych działaniach, których celem jest rozwój obszaru Karpat na miarę XXI wieku. 

Apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Posłów do Parlamentu Europejskiego, 
Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie 
wszelkich działań zmierzających do powstania Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat.  

 
Marszałek Władysław Ortyl  przyjmujemy dzisiaj trzy stanowiska 2 mają charakter związany 
z dziedzictwem z naszą przyszłością z ważnymi sprawami, które decydują o tym jak w 
przyszłości i jak dzisiaj ten nasz region wygląda. A to stanowisko które dotyczą strategii Karpat 
jest stanowiskiem, które wychodzi w przyszłość. W 2019 r w grudniu został zrobiony pierwszy 
krok na drodze wołania o tą makroregionalną strategię karpacką na poziomie europejskiego 
Komitetu Regionów. Wtedy to właśnie przyjęta została opinia, której byłem sprawozdawcą                  
a ekspertem, który to przygotował bym doktor Paweł Wais Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Regionalnego. Strategia została przyjęta praktycznie bez głosów sprzeciwu i od tego czasu 
dla tej opinii dla tej strategii Karpackiej poparcie wyrażały regiony i województwa rumuńskie, 
ukraińskie i obwody słowackie. Stanowisko to także wspiera GOPR, który zorganizował 
konferencję grup ratowniczych w Alpach i w Karpatach żeby też przygotowywać się do tych 
działań, które ta Strategia ma ze sobą nieść. Dzisiejsze nasze stanowisko trzech 
przewodniczących województw, które przewodniczący zainicjował na komisji głównej                            
i zostanie myślę dzisiaj przyjęte także poprze te działania uruchamiane aby Unia Europejska 
widziała, że jest to dojrzałe i akceptowane  przez  samorząd.  
 
Uchwała Nr XXXII/530/21 w sprawie stanowiska przyjęta zostało przez aklamację                     i 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, 1 osoba była przeciw, 2 radnych  wstrzymało 
się od głosu. 

Uchwała Nr XXXII/531/21 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa 
Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego. 

Radny Krzysztof Feret  w jaki sposób wyłaniani mają być członkowie komisji przyznających 
te nagrody i czy to jest tak, że te wszystkie nagrody przyznaje jedna komisja czy kilka komisji. 
Jak rozumiem jest tu kilka konkursów, kilka postępowań, kilka nazw tych nagród na przykład 
nagrody dla mecenasów kultury czy dla twórców kultury. Uważam, że lepszym rozwiązaniem 
byłoby ustanowić jedną, dużą nagrodę podkarpacką za zasługi dla kultury. Jedna nagroda, 
jedna marka, jedno duże wydarzenie w postaci gali i ta nagroda mogłaby być podzielona na 
kategorie. Wtedy moglibyśmy zmieścić tam zarówno twórców kultury jak i mecenasów kultury 
a z uwagi na to, że byłoby to duże wydarzenie ci ludzie by się należycie pokazali bo by były 
media, stosowny marketing, byłoby też uhonorowanie zasług tych ludzi na odpowiednim 
poziomie.  



Marszałek Władysław Ortyl zaznaczył, że trzeba pracować nad każdą formułą tak jak 
powiedział radny Krzysztof Feret i, że by tego nie wykluczał natomiast też nie chciałby 
żebyśmy jakimś jednym ruchem zlikwidowali te, które jakoś w tradycji nagród są utrwalone. 
Ciężko jest potem wytłumaczyć gdzie zniknęły bo jest to część pewnego dorobku i ktoś taką 
nagrodę dostał.  

Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
 
Za jej podjęciem głosowało 25 radnych, nikt nie był przeciw, 5 radny wstrzymało się od głosu. 
Uchwała Nr XXXII532/21 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie określania planu sieci publicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, nikt nie był przeciw, 3 radnych  wstrzymało się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXII/533/21 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Gminy Miasto Tarnobrzeg, 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Za podjęciem uchwały radni głosowali jednomyślnie – 30 głosów za. 

Uchwała Nr XXXII/534/21 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady 
A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I” oraz 
„Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła 
Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”, 

Radny Karol Ożóg bardzo się cieszę że jako Samorząd Województwa przeznaczamy środki 
finansowe i angażujemy się w realizację tych niezwykle ważnych zadań jeśli chodzi o łącznik 
z drogą ekspresową s19 do drogi krajowej Nr 19. Jesteśmy już po wydaniu decyzji ZRID, trwa 
proces wykupu gruntów a w zasadzie wypłaty odszkodowań za przejęte na ten cel 
nieruchomości i czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane, które to 
rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Łącznik ten zarówno teraz jak i do 
użytkowania kolejnych odcinków drogi ekspresowej s19 będzie miał ogromne znaczenie nie 
tylko dla Rzeszowa jego obszaru metropolitalnego z Gmina Boguchwała i całym powiatem 
rzeszowskim ale jest to bez wątpienia inwestycje o znaczeniu ponadregionalnym niezwykle 
ważna w komunikacji na kierunku Rzeszów południe Europy. Podobnie zresztą inwestycją o 
znaczeniu ponadregionalnym jest rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic 
Miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów północ. Szanowni państwo uważam że należy podjąć 
działania aby wesprzeć powiat Rzeszowski, który przy obecnych cenach robót budowlanych, 
przy obecnych cenach nieruchomości, nie jest w stanie udźwignąć finansowo realizacji tych 
zadań. Należy podjąć działania aby doprowadzić do pozytywnego finału niezwykle ważnych 
przedsięwzięć do rozbudowania łączników drogowych i udo szanownych państwa koleżanki i 
kolegów radnych wraz z Zarządem proszę. 



W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  

Za podjęciem uchwały radni głosowali jednomyślnie – 30 głosów za. 

Uchwała Nr XXXII/535/21 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i 
rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  

Za podjęciem uchwały radni głosowali jednomyślnie – 30 głosów za. 

Uchwała Nr XXXII/536/21 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Podkarpackiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Stalowej Woli, 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  

Za jej podjęciem głosowało 25 radnych, 1 osoba była przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. 

Uchwała Nr XXXII/537/21 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Radny Andrzej Szlęzak zapytał czy ktoś mógłby uzasadnić szerzej likwidację tego centrum 
bo wie, że w Stalowej Woli miało istotną rolę. Zapytał czy tam brakowało już uczniów czy inne 
względy spowodowały zamknięcie.  

Wicemarszałek Piotr Pilch odpowiadając na pytanie radnego zaznaczył, że to Podkarpackie 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli nie mylić ze szkołą medyczną, która 
również funkcjonuje zostało utworzone w 1 września 2015 roku jako publiczna placówka 
Kształcenia Ustawicznego umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy umiejętności                    
i kwalifikacji zawodowych. Niestety nie cieszyło się powodzeniem, w 2018 roku zorganizowało 
jedynie dwa kursy później był brak chętnych do uczestnictwa w kolejnych formach tego 
ustawicznego dokształcania. Uzasadnieniem zamiaru likwidacji tej placówki jest brak chętnych 
i brak szkoleń. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 
Podkarpackie 100 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 

Radny Krzysztof Feret zaznaczył, że przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej został 
upoważniony do tego, żeby powiedzieć, że będą jako klub głosować przeciwko tej uchwale 
dokapitalizowaniu portu lotniczego w Jasionce. Stanowisko jest pokłosiem długiej debaty, 
która się odbyła na komisji budżetowej w piątek i chcieliby nabrać pewności zanim ponownie 
rozważą swoje stanowisko, że działania sejmiku, który systematycznie w różnych formach  
dokapitalizowuje port lotniczy w Jasionce. Przypomniał, że bez dzisiejszej kwoty to już jest 
ponad 20000000 zł od 2018 roku czyli przełom 5:00 6:00 szósta kadencja to już są spore 
pieniądze, które przekazaliśmy jako dominujący udziałowiec ale jednak w spółce która jest 
odrębnym biznesem. Dodał, że chcieliby widzieć, że te nasze działania idą w synergii z tym, 
co robi Zarząd po to, aby po pierwsze ograniczyć koszty stałe funkcjonowania portu lotniczego 
w trudnych warunkach. Według ekspertów lotniczych 2023 najwcześniej a może nawet 2024 
to jest ta perspektywa kiedy ruch lotniczy ma szansę po pandemii wrócić do poprzednich 



swoich rozmiarów i krótko mówiąc nie mamy przekonania czy te działania Zarządu są 
wystarczające właśnie żeby ograniczyć koszty stałe ale też co ważne żeby przedstawić jasne 
i konkretny pomysł strategiczny w jaki sposób port lotniczy chce się uniezależnić od 
przychodów z ruchu lotniczego wprowadzając dodatkowe przychody właśnie z operacji nie 
lotniczych, które przy modelu biznesowym portu lotniczego takiego jak Jasionka są niezbędne. 
Na komisji budżetowej przyjęty został jego wniosek żeby odbyło się w niedalekiej przyszłości 
specjalne posiedzenie komisji tylko temu poświęcone, gdzie oczekują, że Zarząd przedstawi 
to, o co proszą i wtedy powtórnie rozważą swoje stanowisko - być może go zmienią. Dzisiaj   
jest to trochę lanie wody do studni bez dna i póki co będą głosować przeciw. Jeżeli ktoś z 
państwa radnych spoza klubu Koalicji Obywatelskiej podziela to stanowisko to też proszony 
jest o rozważenie głosowania właśnie w ten sposób. 

Marszałek Władysław Ortyl  zaznaczył, że przedstawione dodatkowe informacje spowodują, 
że Klub KO nie czekając na specjalne posiedzenie komisji będzie głosował na tak. Po pierwsze 
jest to bardzo dobry pomysł żeby tą komisję odbyć to nie ma wątpliwości i ten wniosek jest 
pozytywny i go przyjmujemy. Przedstawimy wszystkie kwestie w uzupełnieniu do tego co już 
dziś i w poprzednim tygodniu miało miejsce na komisjach. Dodał, że będzie namawiał do 
głosowania na tak. bo głosowanie dzisiaj przeciwko zablokuje i będzie głosowaniem za 
trudnościami lotniska i za pogłębianiem się problemów jakie są przed nami. Jednoznacznie 
zgodził się z radnym, że dojście do tej sytuacji jaką mieliśmy w roku 2019 wersji optymistycznej 
jest 2023 taki ostrożnościowy albo takiej można powiedzieć pesymistyczny to może być nawet 
rok 2025. Jeżeli patrzymy na kryzys gospodarczy to mówimy, że musimy inwestować, 
napędzać gospodarkę, musimy przygotować do tego czasu kiedy kryzys się skończy. Dołącza 
do nas też kolejny udziałowiec jakim są Polskie Linie Lotnicze z kwotą niebagatelną 
wynoszącą 40000000 zł ogłosiliśmy to niedawno procedury trwają to jest dobra wiadomość.  

Radny Jan Tarapata stwierdził, że dzisiaj na komisji infrastruktury mocno dyskutowali na 
tematy lotniska Jasionka i jego spostrzeżenie jest takie, że port lotniczy Jasionka to jest 
inwestycja w przyszłość bo tak to należy określić i dzisiaj nawet wszelkie koszty, które by były 
ponoszone to one nawet odsuwając inne sprawy, powinno się inwestować w to lotnisko po to 
żeby go zachować rozwijać.  To niezmiernie ważna rzecz dla gospodarki województwa 
podkarpackiego i możemy mieć przeróżne tutaj skojarzenia na ten temat jednak wielkim 
trudem wybudowaliśmy to lotnisko i bez niego region rzeczywiście by był regionem ubogim. 
Dzisiaj każdy inwestor, który się pojawia to patrzy jaka jest infrastruktura, co jest dostępne w 
danym mieście, czy w danym okręgu. Na pewno każdy zwraca na to uwagę, że ta dostępność  
jest a szczególnie dostępność lotnicza, kolejowa i drogowa - to są trzy aspekty o które trzeba 
dbać nawet jeśli by przyszło rezygnować z jakiejś innych inwestycji. Port lotniczy Jasionka 
powinien być oczkiem w głowie a żeby za wszelką cenę pomóc mu i żeby on w dobrej kondycji 
przetrwał tą pandemię i wrócił do dawnej działalności. Zaznaczył, że nie bardzo zgadzam się  
z kolegami, że jest to inwestycja bezprzedmiotowa bo jest to dla gospodarki niezmiernie ważna 
rzecz i trzeba właśnie najbardziej wspierać tutaj Rzeszów lotniczy bo jest to tradycja. Zakłady, 
które tutaj funkcjonują większości korzystają z linii lotniczych i myślę że jest to i dla nas chluba 
i powinniśmy o to dbać naprawdę bardzo proszę i tutaj mam prośbę do pana 
przewodniczącego do radnych do pana marszałka tak jak i do tutaj kolegów z Platformy 
Obywatelskiej jednak żeby potrzeć tą uchwałę.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że zabiera głos przede wszystkim z tego powodu żeby  
jeszcze raz przywołać tę istotę sprawy związanej z podniesieniem kapitału. Na komisji budżetu 
najistotniejszą była ta sprawa współmierności ponoszenia wydatków inwestycyjnych przez 
samorząd wojewódzki, który jest większościowcem i przez PPL - to zostało na komisji budżetu 
wyjaśnione. Mamy gwarancję, że Rząd Rzeczpospolitej przeznaczy te około 40000000 zł. 
Dodatkowo podkreślił, że wyznaczone zostanie przez przewodniczącego komisji budżetu wraz 
z zarządem portów lotniczych termin, w którym ten temat po prostu będzie poruszany.  



Radny Piotr Tomański stwierdził, że jego Klub nie jest przeciwko lotnisku, wiedzą, że to jest 
rozwój, że to jest przyszłość, że to są miejsca pracy ale Marszałek powiedział, że to są wydatki 
na inwestycje więc w sytuacji gdzie jest pandemia gdzie wszyscy, że tak powiem zaciskają 
pasa i próbują przetrwać do tych lepszych czasów to wstrzymajmy inwestycje, starajmy się 
przetrwać, robić to co jest najbardziej potrzebne. Zagłosujmy za tym żeby utrzymywać to 
lotnisko, żeby funkcjonowało że przynosił że tak powiem możliwości wyjazdu działań rozwoju 
Podkarpacia ale jeżeli to jest na inwestycje to zdecydowanie na inwestycje Nie powinniśmy w 
tej chwili przekazywać pieniędzy. Jeżeli Polskie Porty Lotnicze będą miały możliwość 
dofinansowania to uzależnijmy, jeżeli dostaniemy dotacje od Polskich Portów Lotniczych, to 
my damy swoją.  

Radny Stefan Bieszczad odniósł się najpierw do posiedzenia komisji gospodarki i 
infrastruktury, która przegłosowała ten projekt przy jednym głosie sprzeciwu. Przecież wiemy 
dobrze, że tak znaczący majątek jakim stanowi lotnisko wraz z infrastrukturą ponad pół 
miliarda również stanowi odpowiedziałem zioło mamy doprowadzi do upadłości instytucji to 
jest nieodpowiedzialne to jest wręcz karalne i to daleko posunięta nieodpowiedzialność. Jeśli 
chodzi o dalsze postępowanie dotyczące spółki to w dniu dzisiejszym absolutnie podjęcie 
uchwały dotyczącej podniesienia kapitału na inwestycje jest absolutnie obowiązkiem. Wręcz 
by dzisiaj się zastanawiał czy wystarczająca jest kwota, którą podejmiemy jeśli chodzi o 
dofinansowanie. Oczywistą rzeczą jest że dzisiaj utrzymanie lotniska to nie jest z całym 
szacunkiem kiosk z piwem, który dzisiaj zamykamy i jutro czy w każdej chwili otwieramy na 
nowo. Tu chodzi o utrzymanie gotowości z potężny bagażem infrastruktury technicznej                            
i wysoko wyspecjalizowanej załogi. Stwierdził, że zgadza się w zupełności z Janem Tarapatą, 
że należy niezwłocznie podejmować decyzje aby utrzymywać nie tylko płynność finansową na 
tym lotnisku ale bezwzględnie dokładać się do budowy infrastruktury bo kto wie, co zostanie 
po tej zarazie, którą mamy, jak kurz opadnie, w którym miejscu będą lotniska są świecie i w 
kraju.  

Radny Bogdan Romaniuk podziękował za głos Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i 
Gospodarki pana Stefana Bieszczadach, który w zasadzie potwierdza stanowisko Klubu 
Prawa i Sprawiedliwość. Dotychczas klub Prawo i Sprawiedliwości wspierał inwestycje jak 
nasz port lotniczy w Jasionce tak samo dzisiaj w imieniu Klubu potwierdza kontynuację dla 
tego projektu uchwały. Przypomniał też o inwestycjach w ramach podkarpackiej kolei, którą w 
tej chwili realizujemy czyli połączenie z portem lotniczym. Zachęcił kolegów z tych klubów co  
mają jeszcze wątpliwość do tego żeby wesprzeć tę inwestycję ponieważ dostępność 
komunikacyjna, na którą  bardzo często się wszyscy powołujemy jest niezmiernie istotna.  

Radny Krzysztof Feret stwierdził, że wielu radnych odnosiło się do jego wypowiedzi i ma 
wrażenie, że ona nie została zrozumiana więc pozwoli sobie może dwóch zdaniach 
wyeksponować to co miał na myśli. Po pierwsze nie są jako klub przeciwni rozwojowi portu 
lotniczego, nie chce też żebyśmy popadali w taką takie przekonanie jak to kiedyś panowało 
chcesz rozwijać region to wybuduj lotnisko i w ten sposób powstało kilkanaście lotnisk w 
Polsce i część z nich ma duży problem np. Radom czy w województwie lubuskim również jest 
duży problem to są tylko pojedyncze przykłady z puli która jest dużo większa. Rzeszów jest w 
pozycji jeszcze niezłej bo się plasuje w środku tego zestawienia jak chodzi o ruch lotniczy i ma 
duże szanse na to żeby z czasem być podmiotem, który się samo finansuje. Przypomniał, że 
jest to biznes, że jest to spółka, która ma Zarząd i przypomniał, że jako województwo jesteśmy 
udziałowcem tej spółki.  Nasze działania muszą być skoordynowane z tym, co należy do 
Zarządu, niech każdy robi co do niego należy więc zanim zdecydujemy o dofinansowaniu 
kolejną dużą kwotą dowiedzmy się co Zarząd od swojej strony podkreśla w kluczowych 
strategicznych kwestiach, co chce zrobić, co już zrobił dotyczy to właśnie kosztów stałych i 
dotyczy to to rozwijania modelu biznesowego w kierunku zwiększenia udziału przychodów z 
operacji nielotniczych bo nawet za dobrych czasów kiedy jeszcze przed pandemią to lotnisko 
żyło tak jak niestety żyje teraz. Spółka była pod progiem rentowności i jeszcze sporo wysiłku 
sporo zabiegów trzeba by było włożyć żeby ten problem zlikwidować a perspektywy jeśli chodzi 



o ruch lotniczy osiągania zwiększania operacji dla tego typu są trudne. Stąd też ten postulat 
żeby pójść w kierunku właśnie tych przychodów, rozwijania przychodów z działalności poza 
lotniczej i to wyraźnie artykułowaliliśmy na komisji budżetowej. To Prezes Tabisz od nas 
usłyszał, do tego się odniósł bo reprezentował Zarząd na komisji i jeżeli takie plany są to jeżeli 
takie osiągnięcia są no to byśmy się powinni o nich dowiedzieć to wszystko bo być może on 
te informacje się gdzieś po drodze zatrzymały a nie powinny się zatrzymać skoro w tej chwili 
się od nas oczekuje żebyśmy świadomie głosowali przyjmując stanowisko. Podkreślił, że nie 
są przeciwko rozwijaniu portu lotniczego, powiedział wprost, że są otwarci na zmianę swojego 
stanowiska jeżeli uzyskają odpowiednie informacje, których nie mają a które powinni mieć.  

Adam Hamryszczak Prezes Portu Lotniczego Jasionka rok 2020 rzeczywiście miał inaczej 
wyglądać jeśli chodzi o nasze plany o nasze założenia jeśli planowaliśmy, że w 2020 roku 
obsłużymy grubo ponad 800 tysięcy pasażerów. Planowaliśmy również, że dokonamy  
progresu w różnego rodzaju segmentach działalności lotniska ale też założenie było takie żeby 
zwiększyć liczbę operacji w tym segmencie tradycyjnym. Większe zaangażowanie 
narodowego przewoźnika, większe zaangażowanie Lufthansy również znaczne rozbudowanie  
siatki połączeń sezonowych, wakacyjnych jak również czarterowych. Założenie było bardzo 
realne, dodatkowo również zakładaliśmy przyciągnięcie do Rzeszowa nowego przewoźnika 
Mieliśmy tutaj na myśli firmę Weezair i to w konsekwencji tak naprawdę rzeczywiście się stało 
ale dodatkowo podjęliśmy działania aby zwiększać swoje przychody w obszarze usług poza 
lotniskowych. Rzeczywiście są one skorelowane w dużym stopniu z ruchem lotniczym, chodzi 
tutaj o parking i takie działania zostały też podjęte. Żeby ten parking profesjonalnie mógł 
funkcjonować podjęliśmy również odpowiednie modernizacje naszej infrastruktury, które 
docelowo służyły biznesowi tak żeby tę ofertę dla biznesu zwiększyć. Cały czas bardzo mocno 
monitorujemy i współpracujemy z PGL-em z LOTAMSem kwestia dotyczących realizacji w 
najbliższej przyszłości inwestycji polegającej na zbudowaniu stworzeniu jednego z 
największych centrów obsługi samolotu w Europie środkowo-wschodniej czyli taka inwestycja 
planowana i bardzo mocno liczymy na to, że również w tym roku ona będzie miała inaugurację. 
Niestety pandemia koronawirusa przerwała  nasze plany i ten wynik jeśli chodzi o liczby 
obsłużonych pasażerów  jest gorszy. Jeśli nie ma na pasażerów na lotnisku to ciężko również 
tak naprawdę się rozwijać w pozostałych usługach poza lotniczych. Zmniejszone przychody, 
cała gastronomia, cały handel, cała strefa beauty i tak dalej i tak dalej. Jednakże mimo tych 
trudnych warunków chciałbym na to zwrócić uwagę byśmy jednym z  pierwszych lotnisk w 
Polsce, które 1 czerwca otrzymały możliwość operowania na lotach krajowych między 
Rzeszowem a Warszawą, następnie też bardzo mocno rozbudowany siatkę połączeń 
wakacyjnych pojawiły się nowo długo oczekiwane połączenia Rzeszów- Gdańsk, Rzeszów-
Szczecin czyli włączyliśmy się w promocje turystyki krajowej. Dodaliśmy dodatkowo długo 
oczekiwane połączenie do Chorwacji do Zadaru oczekiwane połączenie do Barcelony, 
Salonik. To miało miejsce mimo niesprzyjających okoliczności i gdybyśmy popatrzyli sobie jak 
w tym okresie wakacyjnym  wyglądały lotniska o podobnej strukturze jak nasze to 
zobaczylibyśmy, że z tych portów tak naprawdę można było udać się na wakacje zaledwie do 
dwóch czasami do jednego kierunku u nas ta siatka połączeń była naprawdę niesamowicie 
rozbudowana. Konsekwentnie realizujemy swoje plany przyciągamy do Rzeszowa nowego 
przewoźnika w którym mówiłem firmę Weezair to jest niesamowite wydarzenie dla naszego 
portu lotniczego, dla całego Podkarpacia. Poszliśmy w kierunku tak zwanych porozumień 
kryzysowych w ramach dialogu z organizacjami związkowymi a mamy dwie organizacje 
związkowe mamy tutaj Solidarność 80 i Solidarność. Wypracowaliśmy porozumienie 
kryzysowe, był też taki okres, że obniżyliśmy części pracownikom normy czasu pracy 
natomiast to wszystko działo się w dialogu i w dużym zrozumieniu załogi przedstawicieli 
związków zawodowych, którzy zdają sobie sprawę jaka jest sytuacja. Najważniejsze jest dla 
nas obecnie sezon letni, do którego się obecnie przygotowujemy. Finalizujemy rozmowy z 
przewoźnikami odnośnie siatki połączeń i oczywiście cały czas permanentnie myślimy o tym 
żeby rozbudowywać usługi poza lotnicze. Centrum serwisowe samolotów z inwestorem którym 
jest grupa PGL i LOTAMS to jest po prostu też szalenie ważne jak inwestycja która będzie 
mocno wpływała na naprawdę to trochę przy tobie poza lotniczy i oczywiście wraz z rozbudową 



z rozbudową siatki połączeń wraz ze stopniowym przywracaniem może powiedzieć ruchu do 
normalności poprzez nasze działania o których już mówiłem do tych skierowanym do 
skierowane które są skierowane do biznesu będziemy krok po kroku w tych przychodach poza 
lotniczy się wzmacniać Czy on jednak też zaznaczyć Jakie są może pojechać rzeczywistość 
w Europie w Europie około 80% to są lotniska wzajemnego Media dla pasażerów i to trzeba 
sobie po prostu wprost powiedzieć ale pytanie dlaczego akurat udziałowcy Dlaczego 
właściciele dążą do tego żeby mimo wszystko lotniska które nie są rentowne bo nie są do 
końca rentowne utrzymywać bo lotniska mają niesamowity wpływ na rozwój gospodarczy 
danego regionu na przyciąganie nowych inwestorów na tworzenie nowych miejsc pracy i mówi 
tylko tutaj o prostu o miejscach pracy w samym porcie lotniczym ale w najbliższym otoczeniu 
i tak że mają niesamowity wpływ na rozwój na rozwój turystyki to są różnego rodzaju aspekty 
społeczno-gospodarcze które trzeba również wziąć pod uwagę o tym także państwo więc 
państwa o tym dobrze nie to że tak po prostu jest. Podjęliśmy działania dotyczące 
zredukowania kosztów,  niełatwe ale trzeba było  to robić po to, żeby utrzymać płynność 
finansową. Utrzymujemy tę płynność finansową natomiast środki, które mam nadzieję port 
lotniczy Rzeszów Jasionka jako spółka otrzyma w ramach dokapitalizowania od województwa 
podkarpackiego, mają charakter wyłącznie inwestycyjny i byłoby czymś niezwykle 
zaskakującym dla drugiego udziałowca mówię tutaj o firmie PPL, że nagle po prostu  
województwo podkarpackie rezygnuje z inwestowania w Port Lotniczy Rzeszów Jasionka. 
Uważam że okres w którym się obecnie znajdujemy jest właśnie tym momentem żeby po 
prostu z jednej strony przeprowadzić potrzebne zmiany modelu funkcjonowania firmy żeby ona 
była bardziej nastawiona na komercję. Jeśli tylko się da, chcemy dokonać pewnego przeglądu 
kadr, żeby postawić na najbardziej utalentowanych managerów ale też na to, żeby inwestować 
Jako zarząd portu lotniczego konsekwentnie to robimy i liczymy na wsparcie zarówno 
województwa podkarpackiego i radnych ale tak samo PPL-u.  

Radny Jacek Kotula zapytał dlaczego na lotnisku w Jasionce pracownicy fizyczni byli 
pozbawieni 20% pensji oraz dodatków a pracownicy biura nie. Jak to ma się do tej Solidarności 
do tej ‘40 rocznicy chłopskich strajków dlaczego Pan Adam Hamryszczak z panem Tabiszem 
to nie odejmę sobie troszkę bo przecież dobrze zarabiają. 

Radny Adam Drozd stwierdził, że lotnisko jest przysłowiowym oknem na świat dla naszego 
regionu i nie ma wątpliwości, że każda rozsądna inwestycja jest niebywale potrzebna i bardzo 
ważna dla nas wszystkich, lotnisko ma ogromny wpływ nie tylko na rozwój gospodarczy w 
naszym regionie ale również turystyczny i przewozów pasażerskich dlatego jako główny 
udziałowiec jesteśmy zobowiązani do tego aby wspierać lotnisko finansowo. Dodał,że 
prowadził rozmowy razem z panem prezesem w kwestii uruchomienia lotu do Zadaru i ma 
nadzieję, że niedługo będziemy korzystać z tych lotów tym bardziej, że w ramach tych rozmów 
w kwestii trójmorza to połączenie może być bardzo istotne. Zachęcił wszystkich radnych do 
wsparcia tej uchwały o finansowaniu inwestycji na lotnisku i zaznaczył, że zdecydowanie 
popiera pana prezesa bo wie, że bardzo zależy mu na rozwoju tego lotniska i jego dobrym 
funkcjonowaniu. 

Radny Stefan Bieszczad zaznaczył, że niepokoi go stwierdzenie, które padło w jednej                           
z wypowiedzi, że ciężko jest poprzeć ten wniosek w związku z tym, iż mało jest danych 
dotyczących na przykład zmian czy inwestycji około lotniskowych. Jeśli przyjmiemy, że 
wszystkie te działania, które prezes Hamryszczak nam przedstawił w tej sytuacji pandemicznej 
dla instytucji o wyspecjalizowanym charakterze to jakie można znaleźć około lotniskowe                      
inwestycje. Zaznaczył, że jedyne co mu przyszło do głowy humorystycznie i przekornie to, że 
otworzymy wypas owiec na terenach zielonych lotniska. Dodał, że nie poleca fachowcom 
zajmowania się czymś na czym się nie znają i to każda z dziedzin, która będzie około 
lotniskowa to będzie tylko prowizorka nie będzie służyć profesjonalizmowi i rozwoju tego 
lotniska. 



Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że w kwestii wynagrodzenia dla zarządu się zgłasza 
bo to jest kwestia właściciela czy współwłaściciela i oczywiście taka rozmowa się odbyła z 
inicjatywy członków zarządu, którzy zgłosili się w tej sprawie. Po uzgodnieniu z drugim 
współwłaścicielem wyznaczyliśmy dodatkowe zadania i dodatkowe priorytety ale jednocześnie 
powiedzieliśmy zwiększenia wynagrodzenia w tym obszarze nie będzie. Dodał, że dla tych, 
którzy rozumieją to podejście są wystarczające słowa i argumenty. 

Radny Jacek Kotula zapytał co to za tajemnicze zadania żeby radni wiedzieli i mogli rozliczyć 
czy zarząd to wykonał czy nie. Poprosił o informację mailową w tej kwestii. 

Radny Krzysztof Feret zaznaczył, że został wywołany do odpowiedzi przez radnego 
Bieszczada pytaniem o przychody z Operacji poza lotniskowych. Działalność w modelach 
biznesowych portów lotniczych jest bardzo dokładnie zdefiniowana bardzo dobrze opisana i  
znana osobom, które z tym biznesem mają do czynienia tym bardziej tym, które nimi 
zarządzają. Jest na to określenie w języku angielskim, który jest językiem komunikacji w tym 
biznesie lotniczym revenues from non airport operations czyli przychody z operacji poza 
lotniczych i oczywiście mając dużo szacunku i sympatii do pana radnego Bieszczada również 
z takim uśmiechem sympatii wyrażam się o jego dowcipie o wypasaniu owiec. Jednakowoż 
bardziej konkretne i bardziej twarde przedsięwzięcia takie jak począwszy od tych operacji, 
które rzeczywiście są powiązane z ruchem lotniczym czyli przychody z wynajmu powierzchni 
w terminalu czy tak jak pan prezes mówił o przychodach z parkingu aż po działalności, które 
bezpośrednio z tymi operacjami się nie wiążą jak budowa i prowadzenie infrastruktury typu 
hotele, różnego typu powierzchnie handlowe, biznesowe. Wolumen pasażerów trochę ponad 
800 tysięcy rocznie mieliśmy przed pandemią to jeszcze nas nie zwalnia z tego żeby myśleć 
o osiągnięciu progu rentowności ponieważ dla takiego portu lotniczego to jest mniej więcej 
1200000 i każdy kolejny przyrost o 100 pasażerów już przy tej liczbie wymaga czasu to już nie 
jest tak że jak mieliśmy 200 000 pasażerów rocznie to do 300 000 nam szybko przerasta. Na 
tym poziomie to już nie jest takie proste aczkolwiek nie niemożliwe a więc ja po prostu nie 
widzę na razie ze strony zarządu takiego nie pomysłu strategicznego. To nie jest tylko kwestia 
ostatniego roku czy ostatnich dwóch lat ale pewnego postulatu, który się pojawiał z moim 
udziałem żeby myśleć o porcie lotniczym w kategoriach nie tylko ogniskowania się na 
operacjach lotniczych bo to będzie trudne do zrobienia ja już nie chcę wspominać o takich 
akcjach typu typu Cargo z Miami do Rzeszowa gdzie już podawano konkretne terminy kiedy 
te operacje będą miały miejsce ja akurat ponieważ byłem zapraszamy do dobremu w tak 
zwanych interesariuszy gdzie się różne dyskusję na ten temat bywały. Byłem jedną z 
nielicznych osób, która mówiła, że to się tak nie stanie szybko bo to trzeba zbudować 
ekosystem firm, które będą generowały wolumeny ładunków które będą mogły być 
konsolidowane. Radni nie mogą służyć jako maszynki do głosowania, że ktoś nam powie 
słuchajcie to jest ważne dla regionu - zagłosujcie za.  Potrzebne są liczby i fakty których nie 
ma i być może trzeba przemyśleć ten obieg pomiędzy zarządem portu lotniczego a nami jako 
radnymi żeby go poprawić bo to nie ma żadnej naszej złej woli czy chęci zajęcia 
antagonistycznego stanowiska po to żeby tylko pokazać że jesteśmy w opozycji. To jest 
nierozsądne a o brak rozsądku nie powinniśmy być posądzani tylko chcę po prostu świadomie 
podjąć decyzję nie tylko, że tak powiem słuchając deklaracji na dużym poziomie ogólności. 

Radny Stefan Bieszczad pandemia, ona paraliżuje wszelkiego rodzaju działania na nic dzisiaj 
wystawienie oferty podnajem lokalu lokali wolnych na lotnisku na nic oferta parkingu jeśli nie 
ma klienta. Myślę że należy wolne moce uruchamiać po to żeby wykorzystać twój potencjał 
jeszcze raz przypomnę pandemia sparaliżowała wszystko i nie ma klienta w mojej ocenie na 
te aspekty o której mój przedmówca tutaj zabierał głos. W związku z brakiem dalszych głosów 
w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Za jej podjęciem głosowało 28 radnych, 4 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXII/538/21 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 



Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 37,97 m² przez  Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w 
Krośnie, 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Za jej podjęciem radni głosowali jednomyślnie 32 głosami za. 

Uchwała Nr XXXII/539/21 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zwiększenie powierzchni najmu 
pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w 
Rzeszowie, 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Za jej podjęciem głosowało 29 radnych, nikt nie był przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Uchwała Nr XXXII/540/21 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 
2014 - 2020)”, 

Wicemarszałek Stanisław Kruczek te 3 kolejne uchwały związane z  tym, że na rok 
przedłużamy działanie programów które obowiązywały na lata 2014 – 2020. Propozycja jest 
taka aby prolongować je na kolejny rok a gdy będzie ukończony program rządowy to 
podejmiemy kolejne programy. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Za jej podjęciem radni głosowali jednomyślnie 20 głosami za. 

Uchwała Nr XXXII/541/21 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 - 2020)”, 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Za jej podjęciem radni głosowali jednomyślnie 30 głosami za. 

Uchwała Nr XXXII/542/21 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 - 2020)”, 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Za jej podjęciem radni głosowali jednomyślnie 30 głosami za. 



Uchwała Nr XXXII/543/21 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 
r., 

Marszałek Władysław Ortyl   zmiany w budżecie dotyczą ustalenia planu wydatków na 
zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 38.636.030,-zł, 
pozostała kwota w wysokości 81.363.970,-zł zostanie wykorzystana w latach kolejnych  tak, 
że wprowadzamy ją do naszej wieloletniej prognozy finansowej bo to będzie wydawane w 
okresie dwóch lat. Kwota pierwsza związana jest z naprawą naszych dróg wojewódzkich z 
remontami powodziowymi, druga część 20 milionów dotyczy kwestii wydatkowania na 
inwestycję w Szpitalu nr 1 i w szpitalu nr 2 w ortopedii i ginekologii. Te zmiany powodują 
zwiększenie deficytu ale jest on finansowany ze środków niewykorzystanych z lat ubiegłych i 
nie powoduje, że musimy zaciągać kredyty czy szukać dofinansowania. Druga rzecz to 
budowa tunelu na drodze w Łańcucie od zjazdu z autostrady do dawnej drogi krajowej Nr 4. 
W biegu tej drogi jest dwutorowa kolej o ruchu towarowym jak i przede wszystkim pasażerskim 
nie dziś kiedy uruchomiliśmy naszą podkarpacką Kolej Aglomeracyjna dołożyliśmy do tych 
aktualnych zamknąć tego przyjazdu co pół godziny zamknięcia. W godzinie szczytu tam  jest 
bardzo zła sytuacja w związku z tym realizacja tego tunelu jako przeprawy przejścia 
bezkolizyjnego przez te tory jest bezwzględnie potrzebna.  

Radny Krzysztof Feret nawiązał do tego, że wśród kilku zmian w budżecie naszym budżecie 
już uchwalonym na 2021 rok jest taka informacja o której pan Marszałek był uprzejmy 
oszczędnie wspomnieć mianowicie wzrost deficytu a o 37 ponad milionów złotych niecały 
miesiąc po poprzedniej sesji z 19 stycznia gdzie ostatecznie Sejmik podjął uchwałę 
przyjmującą budżet na 2021 rok z niewielkim stosunkowo budżetem w relacji do roku 
poprzedniego co wszystkie strony debaty budżetowej niezależnie od tego jakie miały uwagi 
szczegółowe zapisywały na plus i było to podkreślane że dobrze się dzieje. Tymczasem 
okazuje się że niespełna miesiąc istotnie podwyższamy ten deficyt pani skarbnik na komisji 
budżetowej bo o tym też była dyskusja wyjaśniła to fachowo i merytorycznie mówiąc, że po 
prostu przyszły przez święta tuż przed świętami środki które trzeba było zaksięgować na 
wpływy poprzedniego roku no a wydatki nam zostały na konto tego roku i stąd ten deficyt.                     
Zapytał pana Marszałka czy tej zmiany nie można było po prostu w formie autopoprawki do 
budżetu wnieść na sesji styczniowej i drugie pytanie po informacji pani Skarbnik, że jest duże 
prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że ten deficyt budżetowy się będzie powiększał 
skoro o tym już dzisiaj wiadomo, niecały miesiąc po uchwaleniu budżetu to z czego ten deficyt  
będzie wynikał i czy nie dało się tego od razu uwzględnić w uchwale budżetowej. Można 
wrażenie, że przyjęliśmy w uchwale tej głównej budżetowej niewielki deficyt wszyscy się z tego 
cieszyliśmy a teraz stopniowo krok po kroku ten deficyt jest zwiększany i zwiększany będzie. 
Nie jest to dobra informacja nie jest to dobry kierunek i jakby nie jest to dobre rozliczenie 
akcentów bo tej głównej uchwale na którą patrzą media, patrzą radni, patrzą środowiska, które 
reprezentujemy. Deficyt wygląda fajnie a potem się go poszczególnymi ruchami już po 
uchwaleniu budżetu zwiększa.  

Marszałek Władysław Ortyl służby pani Skarbnik i Departamentu Budżetu pracowały nad 
zamknięciem roku, nad przygotowaniem budżetu i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 
Był taki czas bardzo dużej kumulacji przypomnę, że też ze względów jak gdyby kowidowych 
oczywiście administracja publiczna w tym samorząd województwa podkarpackiego pracuje z 
tym reżimem kowidowym. Pracuje oczywiście bardzo intensywnie ale troszkę tam zawsze to 
prostu utrudnia.  

Janina Jastrząb Skarbnik deficyt to jest różnica między dochodami a wydatkami jeżeli w 
tamtym roku wpłynęły środki one wpłynęła na dochody natomiast w tym roku już w 2021 nie 
możemy drugi raz zaplanować więc weszły wolne środki one wpłynęły w tamtym roku z 
przeznaczeniem na zadania drogowe na zadania z zakresu ochrony zdrowia do wykorzystania 



w latach 2021-2023 ale tak jak już mówiłam też na komisji budżetu w ostatnich dniach roku i 
mam tutaj do dokładną informacje 21 grudnia wpłynęło 100000000 zł natomiast 24 grudnia 
czyli w wigilię 20 milionów zł ale tak jak mówię jeszcze raz one były do wykorzystania w latach 
2021-2023 nie w 2020 roku stąd zwiększenie deficytu dlatego, że jest inne źródło finansowania 
nie mogą być zaplanowane w przychodach. W tym roku czyli w 2021 zwiększenie deficytu jest 
o kwotę 37 389 487 zł Natomiast chcę poinformować, że w wieloletniej prognozie finansowej 
na rok 2022 deficyt nie może być mniejszy niż 81 363 970 zł a wynika to z tego że 120 milionów 
jest podzielone na 2 lata w tym roku tyle a w 2022 kolejna i kolejna część która też nie może 
być finansowana z dochodów tylko ze środków które są pozostałe na rachunku i teraz środki 
które pozostały na rachunku one są jakby wolne środki z tym że one są specjalnym 
przeznaczeniu czyli nie mogą być przeznaczone na nic innego tylko właśnie na te zadania 
drogowe i zadania z zakresu ochrony zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o te 120 milionów i o to 
przygotowanie czy auto poprawek czy uchwały już na sesję taką, która była, przygotowaliśmy 
autopoprawki uregulowania wewnętrzne mówią o tym że 14 dni przed uchwaleniem budżetu 
radni powinni otrzymać materiały dotyczące projektu budżetu skąd jeżeli sesja była na tego 19 
no to najpóźniej 4 musi byście państwo otrzymać informację czy materiały dotyczące projektu 
budżetu. . 

Za jej podjęciem radni głosowali 28 głosami za, 1 osoba była przeciw, 3 wstrzymały się od 
głosu. 

Uchwała Nr XXXII/544/21 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021 - 2045. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.  

Za jej podjęciem radni głosowali 28 głosami za, nikt nie był przeciw, 4 osoby wstrzymały się 
od głosu. 

Uchwała Nr XXXII/545/21 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020. 

Sprawozdanie zostało radnym przekazane i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na koniec IV 
kwartału 2020 r.), 

Informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Radny Karol Ozóg ze strony Rządu docierają do nas informacje dotyczące możliwości 
przedłużenia o 2 lata działań w ramach bieżącego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wraz z przesunięciem na ten cel nowych środków finansowych ważne jest dalsze wspieranie 
w ramach gospodarki wodno-ściekowej bo w biedniejszych gminach zwłaszcza z południa 
województwa są w tym zakresie nadal duże potrzeby się cieszy także fakt że województwo 
podkarpackie wystąpiło w ramach bieżącego propos to dodatkowe na pracę z obszaru 
scalenia gruntów. Nie wdając się w szczegóły ale mając na uwadze specyficzne 
ukształtowanie, duże rozdrobnienie i niekorzystne konfigurację geometryczną działek 
ewidencyjnych co jest oczywiście konsekwencją tego, że Podkarpacie historycznie było objęte 
katastrem austriackim nie trudno jest zauważyć, że istnieje u nas bardzo duży problem 
odblokowania gruntów, zanikania produkcji rolniczej, wyludniania się wsi i w kontekście 
możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na scalenia w ramach bieżącego 



progu a co za tym idzie możliwości poprawy jakości życia na wsi, rozwoju gospodarstw, 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich, dostępu do nieruchomości poprzez wytyczenie i 
budowę nowych dróg. Warto byłoby zapoznać się z planami scaleniowymi jakie ma 
Podkarpackie Biuro Geodezji i terenów rolnych na kolejne lata może przy okazji posiedzenia 
komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Te pytania są niezwykle ważne gdyż takie środki takie 
możliwości jakie uzyskaliśmy także dzięki staraniom Zarządu w tej perspektywie finansowej 
mogą się już nigdy nie powtórzyć warto je dobrze wykorzystać.  

Informacja dotycząca działalności Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w województwie podkarpackim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 2020 r. 

Informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w 
ramach Programu ,,Rybactwo i Morze’’ 2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 2020 r.), 

Informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 
(stan na koniec 2020 r.), 

Informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Informacja dotycząca anulowania dofinansowania ze środków Funduszy Norweskich i 
EOG projektu pn. “Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa 
kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”. 

Informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 
Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 4 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r. 

Informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXI sesji w dniu  
19 stycznia 2021   r. 
 

Informacja została radnym przekazana i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Brak. 
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
  
Radny Krzysztof Feret stwierdził, że nie jest prawnikiem ale regulamin Sejmiku wymaga 
odświeżenia bo na przykład z ustawy o samorządzie województwa wynika że klub może złożyć  
jeden projekt uchwały na sesję 7 dni przed terminem sesji natomiast w regulaminie kwestia 
uchwałodawcza czy projektodawca dotycząca uchwał jest bardzo restrykcyjnie określona na 



14 dni i nie ma tam żadnej furtki. Niejasna jest kwestia odpowiedzi na interpelacje w naszym 
regulaminie jest zapisane że to jest 30 dni natomiast w stawie 14. Krótko mówiąc wolałbym 
nie mieć wrażenia, że ten regulamin mogę traktować jako dokument niepełny i sięgać do 
jakichś innych źródeł prawa w sytuacji czy w odniesieniu do czynności, które w tym regulaminie 
powinny być jasno i aktualnie określone.  

Radny Jan Tarapata w kwestii przejazdu w Tuszowie zapytał Marszałka czy jest możliwość 
aby pojawić się na posiedzeniu sesji w Tuszowie i wyjaśnić te kwestię. Ma taką prośbę żeby 
w jaki sposób spowodować żeby wyczerpującą wiedzę i odpowiedź przekazać i myślę żeby to 
było najbardziej właśnie w takiej formie obecności. 

Marszałek Władysław Ortyl Oczywiście w gestii samorządu jest skierowanie pieniędzy na 
ten projekt. Przy rozszerzeniu tego projektu do Padwii stał się on projektem dużym, jego zakres 
musi być zatwierdzany w Brukseli, nigdy nie mieliśmy takich doświadczeń ale podjęliśmy się 
tego. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy PLK zadaje pytanie czy chcemy prędkości przelotowej 
powyżej 90 km/h czy poniżej 60 km/h. Komisja Europejska nie zaakceptuje takiej niskiej 
prędkości. Dodał, że on nie będzie naciskał by doprowadzić do naruszenia przepisów a 
ponadto główna rolę odgrywa tu PLK. Dobrym przykładem do zastosowania jest tu zachowanie 
się gminy Przecław, która zgadza się na zlikwidowanie dwóch przejazdów kolejowych i 
wybudowanie nowego, bezpiecznego trochę dalej. Z racji tych kłopotów projektowych ten 
projekt się opóźnia a jak się opóźni jeszcze bardziej to padnie i będziemy musieli pieniądze 
przeznaczyć na coś innego. 

Wicemarszałek Piotr Pilch potwierdził, że na Komisji Głównej po raz kolejny stawała sprawa 
tego przejazdu w Tuszowie Narodowym. Zaznaczył, że jeśli jest potrzeba to pojedzie z Dr 
Szozdą i wyjaśni jakie są przepisy w tym zakresie. 

Zamknięcie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz  zamknął 
obrady XXXII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
 
Sesja zakończyła się o godzinie 15.05 
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