
Protokół Nr XV/15 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 października 2015 r. 

 

 

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 30 
października 2015 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

Sesja miała charakter nadzwyczajny  i zwołana została zgodnie z art. 21 ust. 7 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa na wniosek ¼ 
ustawowego składu Sejmiku.    

Wniosek radnych o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16.10. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Czesław 
Łączak otworzył obrady sesji. 
 

Następnie radni odmówili  Modlitwę za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi.  

Przewodniczący Sejmiku gorąco powitał licznie zgromadzonych gości, w tym nowo 
wybranych parlamentarzystów Województwa Podkarpackiego.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 

Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że sesja ma charakter nadzwyczajny i  porządek 
obrad został ustalony przez wnioskodawcę jej zwołania. Przypomniał, że w związku z 
powyższym, wszelkie propozycje zmian w porządku obrad przed poddaniem ich pod 
głosowanie muszą uzyskać akceptację wnioskodawców zwołania sesji. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2  do protokołu.  

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 

W związku z brakiem uwag do zaproponowanego przez wnioskodawców porządku 
obrad sesji, Przewodniczący Sejmiku odczytał radnym jego treść i przystąpił do jego 
realizacji.  

 



Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Bogdana Romaniuka z 
funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Czesław Łączak poinformował, że pan Bogdan 
Romaniuk złożył do Kancelarii Sejmiku rezygnację z funkcji Przewodniczącego 
Sejmiku. 

Rezygnacja niniejsza stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.  

W związku z powyższą rezygnacją Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie jej przyjęcia zgodnie z 
art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. 

Radny Wiesław Lada w imieniu Klubu Radnych PSL podziękował 
Przewodniczącemu Sejmiku za współpracę podkreślając iż żałuje on, że 
Przewodniczący rezygnuje ze sprawowanej dotychczas funkcji. 

Następnie Wiceprzewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej 
uchwały. 

Za jej podjęciem radni głosowali jednomyślnie (30 głosami za). 

Uchwała Nr XV/252/15 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Czesław Łączak podziękował ustępującemu 
Przewodniczącemu Sejmiku za dotychczasową służbę. 

Pan Bogdan Romaniuk podziękował radnym za współpracę. Podkreślił, że starał się 
wykonywać swoją pracę rzetelnie oraz starał się prowadzić obrady merytorycznie.  

Marszałek Władysław Ortyl podziękował panu Bogdanowi Romaniukowi za 
współpracę w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Czesław Łączak poinformował, że w związku 
z utratą członkostwa w Zarządzie Województwa Podkarpackiego Pana Wojciecha 
Buczaka na skutek wyboru na Posła RP konieczne jest uzupełnienie składu Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z  art. 32  ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa kandydata na funkcję Wicemarszałka 
wskaże Marszałek Województwa Podkarpackiego.  Kandydatem na Wicemarszałka  
Województwa może być radny lub osoba spoza składu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 



Wicemarszałka  Województwa wybiera się zwykłą większością głosów,                     
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Czesław Łączak  zaproponował , aby dla 
przeprowadzenia tajnego głosowania wybrać trzyosobową  Komisję Skrutacyjną. 
Uprzedził, iż istnieje kolizja pomiędzy udziałem w składzie Komisji Skrutacyjnej a 
kandydowaniem na poszczególne funkcje, wobec tego radni, którzy przewidują 
kandydowanie na Przewodniczącego Sejmiku nie powinni wchodzić w  jej skład  w 
tym głosowaniu.  

Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do składu  Komisji Skrutacyjnej.  

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Jerzy Cypryś  zgłosił kandydaturę Jacka 
Magdonia.  

Przewodnicząca Klubu Radnych PO – Teresa Kubas – Hul  zgłosiła kandydaturę 
Joanny Frydrych. 

Przewodniczący Klubu Radnych PSL – Wiesław Lada  zgłosił kandydaturę Marii 
Pospolitak. 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Wiesław Lada  zwrócił się z pytaniem czy jest prawidłowa kolejność 
procedowania tzn. czy najpierw nie powinien zostać zgłoszony kandydat na 
Wicemarszałka a później skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku stwierdził, że uznaje iż procedowanie jest właściwe i 
poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. 

Za ww. składem Komisji Skrutacyjnej radni głosowali jednomyślnie (29 głosami za). 

Następnie Marszałek Władysław Ortyl zgłosił kandydaturę radnego Bogdana 
Romaniuka na funkcję Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. Przypomniał, 
że pan Bogdan Romaniuk pracował już w Zarządzie Województwa. Poinformował, że 
obejmie on prawie takie same obowiązki jak w poprzedniej kadencji. Zaznaczył, że 
posiada on wieloletnią praktykę w pracy samorządowej i podkreślił, że jego 
doświadczenie będzie wykorzystywane w pracach Samorządu Województwa 
Podkarpackiego.  

Radny Wiesław Lada podkreślił, że mając na uwadze dobrą pracę i współpracę 
pana Bogdana Romaniuka, reprezentowany przez niego Klub poprze wniosek 
Marszałka i kandydaturę Bogdana Romanika, licząc na dalszą dobrą współpracę. 



Radny Bogdan Romaniuk wyraził zgodę na kandydowanie. Podziękował radnym 
Klubu Radnych PSL za wyrażenie chęci poparcia jego kandydatury.  

Następnie radna Maria Pospolitak w imieniu Komisji Skrutacyjnej  przedstawiła 
zasady i tryb wyboru Wicemarszałka Województwa. 

Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych w stosunku do 
przedstawionych zasad, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia 
głosowania.   

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

Następnie Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Czesław Łączak odczytał tekst 
uchwały o wyborze Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. 

Uchwała Nr XV/253/15 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Złożył również gratulacje panu Bogdanowi Romaniukowi wyboru na funkcję 
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego podkreślając iż życzy mu wielu 
sukcesów w pełnieniu tej funkcji. 

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk podziękował za obdarzenie go zaufaniem przez 
Marszałka Władysława Ortyla. Podkreślił, że ma świadomość stojących przed nim 
zadań i , że dołoży wszelkich starań w swojej pracy aby rozwijać województwo. 
Zadeklarował współpracę z wszystkimi, którzy obdarzyli go zaufaniem. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Czesław Łączak poinformował, że rezygnacja 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Bogdana 
Romaniuka i jej przyjęcie przez Sejmik powoduje konieczność wyboru 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 
ustawy o samorządzie województwa Sejmik  Województwa Podkarpackiego  wybiera 
ze swego grona Przewodniczącego Sejmiku bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.  



Wiceprzewodniczący Sejmiku zaproponował, aby wybory przeprowadziła Komisja 
Skrutacyjna w tym samym składzie, w którym przeprowadzano wybory 
Wicemarszałka Województwa.  

Radni wybrani do składu Komisji Skrutacyjnej w poprzednim punkcie porządku obrad 
wyrazili zgodę na pracę w komisji w tym punkcie porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w 
osobach: Maria Pospolitak, Jacek Magdoń i Joanna Frydrych. 

Za niniejszym składem radni głosowali jednomyślnie (29 głosami za). 

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisja Skrutacyjnej  przedstawiła zasady  
i tryb wyboru Przewodniczącego Sejmiku.  

Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 10 do protokołu.  

W związku z brakiem uwag do projektu zasad, Wiceprzewodniczący Sejmiku poddał 
pod głosowanie zasady i tryb wyboru Przewodniczącego Sejmiku.  

Zasady niniejsze zostały przyjęte przez Sejmik jednogłośnie (30 głosami za).  

Następnie Wiceprzewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur na Przewodniczącego Sejmiku. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Jerzy Cypryś  zgłosił kandydaturę radnego 
Jerzego Borcza.  

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów, Wiceprzewodniczący Sejmiku 
zamknął listę kandydatów.  

Radny Jerzy Borcz wyraził zgodę na kandydowanie.  

Następnie po przygotowaniu kart do głosowania, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 
przeprowadzenia głosowania tajnego.   

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 
Protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Po wyborze na funkcję Przewodniczącego Sejmiku pan Jerzy Borcz złożył 
rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

 i stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu. 

W związku z dokonaniem wyboru Przewodniczącego Sejmiku  Województwa 
Podkarpackiego, Wiceprzewodniczący Sejmiku  odczytał uchwałę  w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Sejmiku  - radnego Jerzego Borcza.  



Uchwała Nr XV/253/15 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku złożył gratulacje nowo wybranemu  
Przewodniczącemu Sejmiku. 

Marszałek Władysław Ortyl złożył gratulacje Przewodniczącemu Sejmiku, życząc 
mu dobrej współpracy z Zarządem Województwa.  

Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz podziękował radnym za zaufanie, 
podkreślił, że postara się być dobrym Przewodniczącym dbającym o demokrację na 
sali obrad. Podkreślił, że mimo tego, że jest radnym od czterech kadencji, nigdy do 
tej pory nie był tak wzruszony. Zaznaczył, że jego poprzednicy ustawili wysoko 
poprzeczkę dlatego trudno będzie im dorównać ale postara się to uczynić.  

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku poinformował, że czworo radnych spośród składu 
Sejmiku będzie od tej pory pełnić funkcje posłów w Parlamencie dlatego sesja ma 
charakter szczególny bo Sejmik  jest ostatni raz w takim składzie jak dzisiaj. 

 

Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz podkreślił, że rozpoczyna przewodnictwo 
w szczególnym momencie tj. kiedy czworo radnych opuszcza Sejmik idąc szczebel 
wyżej. Złożył gratulacje nowo wybranym parlamentarzystom z dotychczasowego 
składu Sejmiku. 

Następnie głos zabrali nowo wybrani parlamentarzyści: Anna Schmidt – Rodziewicz, 
Joanna Frydrych, Wojciech Buczak, Mieczysław Miazga i Krystyna Wróblewska. 

 

Pani Anna Schmidt – Rodziewicz podziękowała za rok współpracy, która jak 
podkreśliła była dla niej dużym doświadczeniem na poziomie samorządowym i 
politycznym. Zaznaczyła, że dzisiejsze wybory Przewodniczącego Sejmiku i 
Wicemarszałka Województwa są dobrym przykładem obyczaju politycznego, pracy 
ponad podziałami politycznymi.  Podkreśliła, że życzyłaby sobie takiego obyczaju w 
Parlamencie. Podziękowała wszystkim członkom Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej za owocną współpracę, prowadzącym obrady Sejmiku, Zarządowi 
Województwa, radnym Województwa Podkarpackiego oraz dyrektor Krystynie Lech i 
Edycie Mucha oraz sekretarzowi komisji – Marii Sarna. Podkreśliła, że szczególne 
podziękowania należą się Marszałkowi Województwa, który jest dla niej przykładem 
ogromnej wiedzy merytorycznej i wielkiej klasy politycznej dlatego czuje się 
zaszczycona iż mogła z nim współpracować i uczyć się samorządu w Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego.  



 

Pani Joanna Frydrych również podziękowała za współpracę z Sejmikiem. 
Zadeklarowała współpracę z Sejmikiem w przyszłości.   

 

Pan Wojciech Buczak złożył gratulacje Wicemarszałkowi Romaniukowi oraz 
Przewodniczącemu Sejmiku – Jerzemu  Borczowi życząc im  wsparcia społecznego  
w trakcie pełnienia funkcji. Podziękował radnym za współpracę podkreślając, że 
zebrał w Sejmiku bardzo dobre doświadczenia, które będą pomocne w pracy w 
parlamencie. Podziękował również Marszałkowi Województwa  za możliwość 
współpracy z  nim w samorządzie. Zadeklarował dalszą współpracę z Sejmikiem.  

Pan Mieczysław Miazga zaznaczył, że w ciągu 25. lat w służbie jako radny 
poszczególnych szczebli a w przeciągu 9 lat pracy w Sejmiku Województwa cenił 
sobie współpracę z wszystkimi radnymi, członkami Zarządu oraz Przewodniczącymi 
Sejmiku. Podkreślił, że swojej służbie starał się nie marnować czasu na złośliwości, 
starał się być skromny i działać dla dobra województwa. Poinformował, że kolejny 
etap z racji wyboru na Posła RP zamierza pełnić godnie dla dobra województwa i na 
pewno efekty będą widoczne. Poinformował, że nie zamierza być w Warszawie w roli 
człowieka, który nie potrafi współpracować. Mógłby pracować w komisji rolnictwa i 
gospodarki bo takie ma doświadczenie zawodowe. Zadeklarował współpracę z 
Samorządem Województwa.  

Pani Krystyna Wróblewska złożyła gratulacje nowo wybranym Przewodniczącemu 
Sejmiku, Wicemarszałkowi Województwa oraz parlamentarzystom.  Zadeklarowała 
ogromne wsparcie i zaangażowanie w pracy na rzecz województwa. Poinformowała, 
że liczy na szeroką współpracę całego Sejmiku. 

Następnie Wiceprzewodniczący Sejmiku złożył gratulacje nowo wybranym 
parlamentarzystom i Marszałek wspólnie z Zarządem oraz Przewodniczącym 
Sejmiku i Wiceprzewodniczącymi złożyli  podziękowania radnym elektom. 

Marszałek Władysław Ortyl w imieniu Zarządu złożył gratulacje byłym radnym. 
Wyraził nadzieję, że  wykorzystają oni doświadczenie z Sejmiku w pracy 
parlamentarnej. Przekazał również gratulacje w imieniu PSST, na posiedzenie 
którego zamierza zaprosić posłów i senatorów RP z naszego województwa.  

 
Interpelacje i wnioski. 

Radni nie złożyli żadnych interpelacji i wniosków. 

 

 



 

Zakończenie obrad sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz jeszcze raz złożył gratulacje nowo wybranym 
Parlamentarzystom i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął  obrady 
XV nadzwyczajnej sesji Sejmiku. 

 Sesja zakończyła się o godzinie 17.40.  

  

 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

           Czesław Łączak 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

              Jerzy Borcz 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

 


