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Protokół Nr LVI/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 12 września 2014 r. 

 

LVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 12 września  2014 
roku w Hotelu Rzeszów przy Al. J. Piłsudskiego 44. Udział w niej wzięli radni oraz 
zaproszeni goście.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Biskup Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny odmówił Modlitwę za Ojczyznę                  
ks. Piotra Skargi a następnie przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że obchody 
15. rocznicy powstania samorządu odbywają się w szczególnym dniu dla Polski – Dniu 
Wiktorii Wiedeńskiej – to 12 września miała miejsce jedno z największych zwycięstw 
w dziejach Europy. To w tym dniu Król Jan III Sobieski z husarią dokonał ze wzgórza 
Kahlenberg ataku na przeważające oddziały Turków, którzy od miesiąca oblegali 
Wiedeń. Na błagania Papieża Innocentego XI, który posłał nuncjusza do Króla 
Sobieskiego z błaganiem o ratowanie Europy, Król zmobilizował wojsko i z armią 30 
tysięcy żołnierzy w ciągu 18 dni potrafił z Krakowa, z Piekar przez Czechy dojść pod 
Wiedeń. Król, który był wspaniałym strategiem przeprowadził atak tak wspaniale, że 
Turcy w popłochu opuszczali Wiedeń. Wśród walczących byli także przedstawiciele 
Rzeszowa bo Hieronim Lubomirski miał pod swoim dowództwem prawie 3 tysiące 
żołnierzy. Król posłał gońca do Papieża Innocentego wręczając mu list i chorągwie 
wielkiego wezyra. W liście napisał krótko: „przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył” 
on wiedział, że bez pomocy Matki Najświętszej to zwycięstwo byłoby niemożliwe. 
Biskup dodał, że bardzo to koresponduje ze służba samorządowców i ich zwycięstwem 
bo ta służba mówi o podmiotowości społeczeństwa przy solidarności i pomocniczości 
ze strony państwa, o podmiotowości społeczeństwa decydują samorządy – to wielki 
sukces. Podziękował za troskę samorządu o osoby niepełnosprawne i poprosił aby 
mieć na uwadze młodzież i dzieci, współpracę z parafiami a nade wszystko rodzinę. 
Dzisiaj polska rodzina potrzebuje ratunku bo naród wymiera, poprosił również o to by 
ratować rolnictwo i polską wieś bo dziś rolnicy to garstka zmęczonych ludzi a nieużytki 
podchodzą pod domy.  
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
LVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji zwołana została przez 
Przewodniczącego Sejmiku – Pana Sławomira Miklicza, który otworzył i prowadził 
obrady. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1100. 
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Przewodniczący przywitał znamienitych gości: Pana Ivana Hrycaka Konsula 
Generalnego Ukrainy w Lublinie, Jarosława Drozda Konsula Generalnego 
Rzeczypospolitej we Lwowie, Przedstawicieli Regionów Partnerskich na czele z 
Zastępcą Przewodniczącego Kraju Preszowkiego Panem Peterem Obrimcakiem, 
księży Biskupów z Archidiecezji Przemyskiej i Rzeszowskiej, Posłów do Parlamentu 
Europejskiego, Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej, Wicewojewodę Podkarpacką 
Alicję Wosik, Marszałków, Wicemarszałków i Członków Zarządu wszystkich kadencji, 
Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Sejmików wszystkich kadencji, radnych 
wszystkich kadencji, starostów powiatów, burmistrzów miast oraz wójtów 
podkarpackich gmin, rektorów wyższych uczelni, dyrektorów i kierowników placówek 
oświatowych działających na terenie województwa, przedstawicieli służb 
mundurowych w tym komendantów policji, straży granicznej i dowódców jednostek 
wojskowych, właścicieli i przedstawicieli najważniejszych firm mających swoje siedziby 
na terenie Podkarpacia, dyrektorów departamentów UM i jednostek podległych, 
przedstawicieli mediów, wszystkich przybyłych oraz Marszałka wraz z Zarządem i 
radnych obecnej kadencji. 
 
Następnie Przewodniczący omówił porządek obrad sesji, który radni otrzymali wraz         
z zawiadomieniem o jej zwołaniu – zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 

Podkarpackiego” rodzinie śp. A. Kopaczewskiego. 
3. Wystąpienia zaproszonych gości. 
4. Wręczenie okolicznościowych herbów. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w związku z 15. rocznicą powstania Samorządu 
Województwa Podkarpackiego. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Zamknięcie sesji. 

Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 
rodzinie śp. A. Kopaczewskiego. 

Przewodniczący Sławomir Miklicz poprosił radnego Wojciecha Buczaka                     
o wygłoszenie laudacji. 

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że przypadł mu honor przedstawić osobę 
wyjątkową, dzięki zaangażowaniu której odmieniali razem świat i tworzyli go wolnym.  

Antoni Kopaczewski urodził się 73 lata temu, w jednej z wiosek w województwie 
lubelskim był synem działacza Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, żołnierza AK, który 
został zamordowany już po wojnie za działalność w Zrzeszeniu Wolność                     
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i Niezawisłość. Antoni wychowywał się bez ojca ale walkę o wolną Polskę miał we krwi 
i robił to będąc świadom, że może go za to spotkać to samo, co spotkało ojca. Antoni 
Kopaczewski był pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności” w 
Gdańsku. W sierpniu 1980 roku był uczestnikiem strajku na WSK „PZL-Rzeszów”, 
współorganizował też strajki rolników, które doprowadziły do podpisania w 1981 roku 
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Był współtwórcą tych porozumień. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w więzieniu, między 
innymi na Załężu w Rzeszowie. Antoni Kopaczewski był też wieloletnim radnym 
Rzeszowa. W 2006 Prezydent Lech Kaczyński odznaczył Go Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Życie i działalność Antoniego Kopaczewskiego stały się tu – na Podkarpaciu 
symbolem walki o wolność i demokrację. To właśnie dzięki takim ludziom, jak On 
możemy dziś żyć w wolnej Polsce. Jego zasługi dla rozwoju Rzeszowa i regionu są 
nie do przecenienia dla obecnych pokoleń Polaków. 

Przewodniczący Sejmiku Sławomir Miklicz wraz z Marszałkiem Województwa 
Władysławem Ortylem wręczyli córce śp. Antoniego Kopaczewskiego odznakę 
honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

Pani Renata Nowak przywitała wszystkich zebranych, Biskupów oraz 
samorządowców na czele z Panem Marszałkiem . 

Stwierdziła, że przypadł jej dzisiaj zaszczyt odebrania wyróżnienia przyznanego tacie. 
Robiąc porządek w dokumentach taty znalazła odznaczenie za zasługi dla 
Województwa Rzeszowskiego a dziś odebrała wyróżnienie za zasługi dla 
Województwa Podkarpackiego. Zaznaczyła, że jej tato nie pochodził stąd, był z Lublina 
ale od 64 r. przez pół wieku był związany z Rzeszowem i bardzo pokochał zarówno to 
miasto jak i województwo. Był radykalny w swoich poglądach ale i w poświęceniu dla 
innych, starał się wszystko udoskonalać, zawsze powtarzał, że trzeba walczyć                      
o Polskę, trzeba mieć do czego wrócić, dbać o fabryki, o ziemię bo my nie żyjemy dla 
siebie. Dodała, że wielu zacnych ludzi otrzymało odznakę a dziś dołącza do niech 
również jej tato za co ona w imieniu rodziny, swoim ale przede wszystkim jego bardzo 
serdecznie dziękuje.  

Wystąpienia zaproszonych gości. 

Wicewojewoda Alicja Wosik samorząd i samorządność to wielkie osiągnięcie 
wszystkich Polaków minionego 25 lecia. Trzeba dziś złożyć wielki hołd i wyrazy 
szacunku wszystkim tym, którzy w ramach okrągłego stołu zamiast po polsku kłócić 
się ze sobą, usiedli do wspólnej dyskusji i uznali, że jednym z filarów III 
Rzeczypospolitej będzie samorządność, mieli wizję tego jak ma funkcjonować Polska. 
Była w tym wielka mądrość bo postanowienie, że scedujemy tę wówczas jedyna 
słuszna i scentralizowana władzę na obywateli i wiara w to, że to właśnie oni najlepiej 
będą zarządzać swoimi małymi ojczyznami – gminami a później powiatami to wielkie 
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zaufanie, mądrość Polaków, którzy ten egzamin zdali. Trzeba jednak pamiętać, że 
samorządność to jeden z wielu filarów i od 25 lat trwa nieustanna budowa naszego 
państwa, przebudowywany jest i system prawny i gospodarka naszego kraju                      
a przemiany te odczuwa całe społeczeństwo, naszą wspólna troską jest aby ci, którzy 
za tą szybką przemianą nie nadążają otrzymali odpowiednia pomoc. Dziś można 
powiedzieć, że Polska to zlepek pomysłów, pragnień, dążeń wielu Polaków                      
i przedstawicieli sił politycznych od prawicy do lewicy. Obiektywnie trzeba przyznać, 
że zbudowaliśmy państwo, które jest na ustach całej Europy a nawet świata, państwo, 
które jest przykładem dobrego przejścia od ustroju do ustroju. Temu państwu powierza 
się prezydenturę Europy i rozwiązanie największych konfliktów w tej chwili nękających 
nasz kontynent. Jest to nagroda za te 25 lat ale też wyraz wielkiego zaufania, że ta 
polska energia odmieni Europę. To wielkie wyzwanie na kolejne lata ale też wielkie 
zobowiązanie dla nas Polaków by dotrzymać wysokiego poziomu naszej pracy bo w 
świadomości przeciętnego obywatela nie istnieje granica między zadaniami 
samorządu a zadaniami rządu. Wszyscy razem tworzymy administrację publiczną, 
jesteśmy przedstawicielami tzw. władzy a więc przez całość naszych działań, postaw 
i dokonań przeciętny obywatel będzie oceniał funkcjonowanie państwa. Kluczem do 
dobrego funkcjonowania państwa jest słowo służba w znaczeniu służebności 
względem społeczeństwa, swego rodzaju pokory wobec niego bo wszelka władza 
pochodzi od narodu. Przed nami ogromne zadanie gdyż Rząd wynegocjował dla Polski 
największy, historyczny budżet zewnętrznej pomocy, 27 innych krajów złożyło się na 
to, by Polska mogła budować się na nowo ale to jest ostatni taki budżet dla Polski, 
podzielony na 16 programów operacyjnych jest szczególnym wyzwaniem zwłaszcza 
dla samorządów województw. Środki przeznaczone na tę perspektywę są dwukrotnie 
wyższe i to przed samorządem kolejnej kadencji, która za chwilę się rozpocznie, stoi 
ogromne  wyzwanie. W imieniu Wojewody Podkarpackiej Pani Małgorzaty Chomycz- 
Śmigielskiej oraz swoim życzyła wszystkim samorządowcom dobrych i mądrych 
decyzji a naszym obywatelom dobrych i mądrych wyborów.  

Prezydent Przemyśla, Wiceprzewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych Pan Robert Homa zwrócił uwagę na fakt, że gdy 
tworzyło się województwo podkarpackie pracował w Warszawie i przysłuchiwał się 
dyskusjom także wielu osób siedzących dziś na tej Sali oraz już nieżyjących. 
Dyskutowano o samej nazwie województwa a także o tym co dotyczy 
zrównoważonego rozwoju. Wówczas nie myślał o tym, że po 15 latach przyjdzie mu 
spotkać się tutaj i podsumowywać to, co jest istotą Podkarpacia. Ksiądz Biskup 
wspomniał o rocznicy wiktorii wiedeńskiej ale dzisiaj również przypada rocznica 
samospalenia Ryszarda Siwca – jadąc tutaj składali kwiaty pod tablica na budynku, w 
którym mieszkał. Jest to element tragedii ale z drugiej strony oczekiwań wielu pokoleń 
narodów by dzisiaj móc czcić i właściwie świętować. Dzisiaj spieramy się o wygląd 
województwa, o to, że następuje podział na bogata północ i biedne południe, spieramy 
się co do programów regionalnych, słyszymy głosy z Brukseli czy z Warszawy jak 
powinien wyglądać kształt takich inwestycji jak chociażby słynny most. Wsłuchujemy 
się w głosy naszych mieszkańców i wiemy co jest dobre dla naszych małych ojczyzn. 
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Dobrze, że spierając się i dyskutując wypracowujemy model z którego wszyscy 
powinniśmy być optymalnie zadowoleni. Dyskutując i wykorzystując środki europejskie 
potrafimy dla mieszkańców uczynić jak najwięcej. Bez wsparcia, bez pomocy i dobrych 
rozmów tutaj, w samorządzie województwa dla beneficjentów nie byłoby tego 
wszystkiego. Bez Programu Polski Wschodniej nie byłoby szeregu inwestycji w tym 
także w Przemyślu, bez życzliwego podejścia kolejnych marszałków, zarządów i rad 
nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. W imieniu swoim i kolegów 
samorządowców podziękował wszystkim zarządom oraz zarządowi dzisiejszemu na 
czele z Panem Marszałkiem za te wszystkie lata i zapewnić, że bez względu na to, kto  
będzie piastował funkcję po wyborach samorządowych w listopadzie, współpraca na 
rzecz lokalnej społeczności będzie kultywowała tradycję, będzie stać na straży hasła 
Bóg, Honor, Ojczyna bo tutaj jest ono w pełni realizowane.  

Wręczył upominek od Miasta Przemyśla w którym używa się sformułowania „fajowy” 
w związku z czym ofiarował fajkę, dla nieletniego jeszcze bo 15 letniego młodzieńca 
jakim jest samorząd za to dobrze rokującego. 

Przewodniczący I kadencji Sejmiku Pan Zdzisław Banat stwierdził, że pięknie jest 
budować wielkie, społeczne dzieło. Uczestniczenie w budowaniu samorządu 
województwa było dla niego wielka radością, zaszczytem ale i odpowiedzialnością. 
Wszyscy radni I kadencji stanęli przed wielka odpowiedzialnością budowania czegoś 
na nowo, pierwszy raz. Stawali przed tym z troska aby to dzieło prowadzić w zgodzie 
z przeszłością, uszanowaniem teraźniejszości i wytoczeniem dobrych podwalin na 
przyszłość. Wiedzieli, że tego dzieła sami nie wykonają, że ta budowla musi powstać 
mądrze, pamiętali o tym, co mówi psalm „na próżno trudzą się budowniczowie, domu 
nie zbudują, jeśli Pan go nie zbuduje”. Budując samorząd budowali go w oparciu o 
prawa Boże. Już na samym początku przyjmując Statut, który jest konstytucją 
województwa poprzedzono go preambułą odnoszącą się do Pana Boga. Wszyscy 
radni, którzy pracowali przy podwalinach Sejmiku byli godni wielkiego szacunku, 
podchodzili do wszystkich spraw z wielką troską, pracowali zgodnie, z wielką kulturą, 
był to czas wielkiego zaangażowania i odpowiedzialności. Podziękował Bogu za 
wszelkie łaski jakie od Niego otrzymali w tym budowaniu, za wszelkie dobro oraz 
wszystkim radnym i członkom instytucji z którymi współpracowali.  

Przewodniczący II kadencji Pan Jan Kurp zaznaczył, że z woli mieszkańców 
województwa był radnym przez dwie kadencje. Jako przewodniczący klubu radnych 
przyznał, że czasami byli krnąbrni – niepotrzebnie. W tym miejscu pragnie się pokłonić 
a jego pokłon niech będzie podziękowaniem dla Jego Ekscelencji Biskupa Kazimierza 
Górnego, który w słowach do nich kierowanych przy okolicznościowych spotkaniach 
ciągle utwierdzał ich w przekonaniu, że dla dobra potrzebna jest zgoda. W dniu 
dzisiejszego jubileuszu zwrócił się z apelem o roztropność, nie marnowanie czasu – 
który jest największym skarbem, poprosił aby włodarze starali się ten czas jak 
najbardziej efektywnie wykorzystywać. W drugiej kadencji, kiedy został 
Przewodniczącym sejmiku przekonał się o słuszności powiedzenia „nie czyń 
drugiemu, co tobie nie miłe”. Dodał, że jeden z dzienników regionalnych nazwał go Jan 
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Przerwa Kurp ponieważ kluby opozycyjne ciągle zgłaszały wnioski o przerwę zarówno 
racjonalnie jak i nieracjonalnie. Poprosił aby tego nie robić gdyż w dalszym ciągu ma 
to niepotrzebnie miejsce w Sejmiku. Dodał, że jest tutaj osoba, która w tym 15 leciu 
jeśli dokona rozrachunku to ma satysfakcję, jest to obecny Marszałek Władysław Ortyl 
bo to on jako pierwszy opracowywał strategie rozwoju tego województwa, wskazywał 
kierunki w jakim powinno się rozwijać. Taki rachunek niech będzie dobrym podłożem 
dla radnych województwa podkarpackiego. Na zakończenie poprosił o uczczenie 
minutą ciszy jednego z Marszałków Województwa Podkarpackiego Pana Leszka 
Deptuły. 

Przewodniczący II kadencji Pan Krzysztof Kłak stwierdził, że tak jak powiedział 
Przewodniczący Banat i kadencja to podwaliny, II bez wątpienia to gruntowanie myśli 
o rozwoju naszego regionu, właściwe zdiagnozowanie strategii jego rozwoju i to radni 
II kadencji wraz z samorządowcami zrobili trafnie zarówno w sferze gospodarczej 
czego symbolem jest uruchomienie w tamtym czasie Parku Naukowo – 
Technologicznego dzisiejszej chluby Podkarpacia gdzie w sercu tego parku urodziła 
się idea lotniska jako okna na świat dla naszego regionu. Wtedy też wyznaczona 
została potrzeba dbania o dobra kulturalne – jednym z przykładów może tu być 
Muzeum Narodowe w Przemyślu. Powstała również idea uruchomienia kardiochirurgii, 
która obecnie ratuje życie mieszkańców regionu w sposób niezwykle efektywny. 
Podziękował za to wspólne dobro, któremu strategiczne kierunki nadali w tamtym 
okresie. Dodał, że nie obeszło się bez sporów, które są nieuniknione w demokracji, ale 
dzisiaj bez wątpienia zbieramy owoce tamtych odważnych i przemyślanych decyzji. 
Podkarpacie się niezwykle zmieniło i nie jest prawdą, że dzisiaj Podkarpacie jest 
zadawnione, niedocenione czy niedofinansowane, jest to piękny a w jego ocenie 
najpiękniejszy i najdynamiczniej rozwijający się region w kraju. Dodał, że powinni być 
dumni z Podkarpacia i ze wspólnej pracy przez te lata i życzył następcom aby ją 
kontynuowali.  

Przewodniczący III kadencji Andrzej Matusiewicz stwierdził, że na 
Przewodniczącego Sejmiku wybrany został 18 głosami na 33 radnych i w swoim 
pierwszym wystąpieniu powiedział, że Przewodniczący to sługa wszystkich radnych a 
nie primus inter pares, starał się tę maksymę wypełniać myśli, że z dobrym skutkiem 
choć oczywiście były pewne przeszkody np. takie, że nie wszyscy w jego klubie 
rozumieli, iż kultura polityczna nakazuje aby funkcję Wiceprzewodniczących pełnili 
radni z klubów opozycyjnych aby należało do nich również przewodnictwo w niektórych 
komisjach. Dodał, że te standardy powinny być zawsze zachowane bo można się 
spierać o inwestycje i tak chociażby było gdy Marszałek Rzońca chciał wybudować 
siedzibę UM – pisano wówczas w gazetach, że Rzońca chce pałacu a prawda była 
taka, że departamenty UM mieściły się w kilkunastu miejscach. Podobnie było z 
kwestią laptopów dla radnych, większość sejmików w Polsce je miała a gdy my 
podjęliśmy taką inicjatywę to dziennikarze głośno krytykowali a dziś laptopy są nawet 
w gminach. Stwierdził, że okres ten został dobrze wykorzystany, była to perspektywa 
finansowa 2007 – 2013 czyli bardzo duże środki, powstała siedziba UM, zawiązała się 
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spółka lotniskowa, powstało wiele dróg wojewódzkich, zmodernizowano wiele 
obiektów. Wówczas byliśmy na 6 miejscu jeśli chodzi o wykorzystanie środków 
unijnych. Powstało wiele obiektów kulturalnych a wiele zmodernizowano było to nie 
tylko zasługą tej kadencji ale i poprzednich ponieważ samorząd to sztafeta. Dodał, że 
ks. Piotr Skarga był autorem nie tylko modlitwy za Ojczyznę, którą rozpoczynamy sesje 
ale i maksymy, że „przemawiającego jest zasługą kiedy mówi krótko bo myśli długo” 
dlatego też i on zakończy swoje wystąpienie podziękowaniem dla radnych i Zarządu 
III kadencji ponieważ był to bardzo gospodarny Zarząd. Niech św. Kinga – patronka 
samorządowców wszystkim błogosławi. 

Przewodnicząca IV kadencji Pani Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że czuje się 
wyróżniona, że podczas tej IV kadencji mogła pełnić funkcję Przewodniczącej Sejmiku, 
czuje się wyróżniona, że podczas tej uroczystej sesji może się podzielić 
doświadczeniami i spostrzeżeniami. Podczas drugiej kadencji miała okazje być rada 
oraz pełnić funkcję Wiceprzewodniczącej sejmiku wówczas zdobyła doświadczanie 
mogąc wyciągać wnioski ze zdarzeń, które wtedy następowały. Gdy rozpoczęła IV 
kadencję starała się wypełniać swoją funkcję bardzo rzetelnie bo ustawa                     
o samorządzie województwa wylicza zadania Przewodniczącego ale zawsze od osoby 
zależy w jaki sposób te zadania będą realizowane. Można się skoncentrować 
wyłącznie na organizacji sesji, sprawnym prowadzeniu obrad ale można też 
skoncentrować się na reprezentowaniu samorządu województwa na zewnątrz jak                      
i promowaniu idei samorządności. Ona tą druga funkcję starała się bardzo 
rozbudowywać, miała okazje spotykać się z samorządowcami, uczestniczyć w wielu 
uroczystościach – przez okres 2,5 lat uczestniczyła w ok 240 spotkaniach na terenie 
województwa. To w tym okresie zorganizowany został konwent Przewodniczących 
Sejmików na terenie naszego województwa. Była to świetna okazja do tego aby 
zaprezentować piękno, walory i dorobek naszego województwa w oczach wszystkich 
samorządów województwa z całego kraju. Podczas tego konwentu była również 
okazja do zaproszenia uczestników do Lwowa i spotkania się z Polakami. Dodała, że 
od początku sprawowania tej funkcji leżało jej na sercu dobro młodzieży, został 
powołany studencki sejmik samorządowy, pod patronatem Przewodniczącego 
Sejmiku organizowane były tez juwenalia, konferencje i spotkania. Wracając do 
samych sesji to można na nich procedować projekty wprowadzane przez Zarząd ale 
można również wprowadzić debaty na tematy ważne. Pierwszy rok sprawowania przez 
nią funkcji koncentrował się właśnie na takich zdarzeniach dlatego, że mieli 
świadomość, że przed nimi bardzo ważne zadanie polegające na budowaniu strategii 
rozwoju województwa na kolejne lata, Nie bardzo wyobrażali sobie jako radni by 
budować strategię bez debaty w oparciu o którą uświadomili sobie jakie mamy 
problemy, jakie osiągnięcia i co chcielibyśmy zrobić w przyszłości. Była to również 
trudna kadencja i miało miejsce wiele zdarzeń, to podczas jej trwania odszedł jeden z 
kolegów radnych, mieli okazję wręczać wiele odznak dla zasłużonych mieszkańców 
bądź osób związanych z naszym regionem. Kończąc serdecznie podziękowała 
wszystkim radnym i pracownikom UM i jednostek podległych oraz wszystkim 
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zgromadzonym dzięki którym miała okazję poznawać województwo jego problemy                      
i atuty.                                 

Przewodniczący IV kadencji Pan Wojciech Buczak nawiązał do początków 
samorządu bo wówczas był radnym i ten czas najlepiej wspomina kiedy w trudzie, przy 
wielu przeszkodach budowali podstawy. Teraz kiedy minęło 15 lat, kiedy czas 
zweryfikował pewne rzeczy kiedy my też zweryfikowaliśmy swój pogląd na pewne 
sprawy to możemy powiedzieć, że to była dobra droga i wiele dobrych rzeczy udało 
się osiągnąć. Zaapelował aby ludzie, którzy potrafią zadbać o interesy mieszkańców 
podkarpacia chcieli się tego podejmować, żeby tak jak w modlitwie ks. Piotra Skargi 
„swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie” kandydowali w wyborach                      
i służyli dobru województwa.                                                                                                               

Wręczenie okolicznościowych herbów. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl podziękował 
wszystkim gościom za przybycie na tę uroczystość. Stwierdził, że dla historii 15 lat to 
krótki okres czasu natomiast dla budowania się samorządności podkarpackiej to okres 
ważny i bezcenny. Wszyscy Przewodniczący, którzy przed nim występowali w 
znakomity i precyzyjny sposób przybliżyli tę 15 – sto letnią historię samorządu. 
Zaznaczył, że jest co świętować bo samorządność jest piękna, dostojna, ważna i myśli, 
że skuteczna. Reforma administracyjna, która zdecentralizowała władzę i wprowadziła 
podziała administracyjny kraju weszła w życie 1 stycznia ale tak jest efektem również 
tego, co działo się na I zjeździe Solidarności bo tam pierwszy raz mówiono o potrzebie 
odrodzenia samorządności. Dodał, że miał zaszczyt, szanse i obowiązek pracować w 
I Zarządzie Województwa z obecnym Posłem Bogdanem Rzońcą co bardzo sobie 
ceni, to wtedy powstał Statut i herb województwa. Pamięta pierwsze projekty                     
i negocjacje w Komisji Europejskiej, pierwszy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. Wówczas I Wojewodą był Zbigniew Sieczkoś, Stanisław Ożóg był 
Starostą, Andrzej Szlachta Prezydentem a Biskupem Ordynariuszem Kazimierz 
Górny. Marszałek zaznaczył, że samorząd nie miałby takich mocy i decyzyjności gdyby 
nie środki pomocowe, któ®e zostały dobrze wykorzystane, ze stereotypu Polski A i 
Polski B zostawiliśmy to co dobre: przywiązanie do ziemi, religii, symboli narodowych. 
Nie możemy żyć w oderwaniu od rzeczywistości, musimy pamiętać o mieszkańcach, 
o rodzinie i pamiętać aby płaszczyzna sporów miała charakter wyłącznie 
merytoryczny. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku wraz z Marszałkiem i Zarządem wręczyli 
okolicznościowe herby dla członków Zarządów wszystkich kadencji. 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego                 
w związku z 15. rocznicą powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk odczytał przedmiotowe stanowisko: 
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W 15. rocznicę wprowadzenia reformy administracji publicznej, ustanawiającej 
szesnaście województw, Radni  Województwa Podkarpackiego wraz z Zarządem 
wyrażają uznanie i podziękowanie tym, którzy - zgodnie z  zasadą pomocniczości - 
doprowadzając do rozpoczęcia w 1999 roku budowy samorządowej Polski na szczeblu 
regionalnym, przyczynili się do powołania Województwa Podkarpackiego oraz tym, 
którzy wytrwale angażowali się w realizację idei państwa obywatelskiego, aktywizując 
społeczeństwo i umacniając więzi łączące mieszkańców Ziemi Podkarpackiej.  

Minione 15 lat to dla Województwa Podkarpackiego czas modernizacji 
gospodarki i bardzo dynamicznego wzrostu we wszystkich obszarach życia społeczno 
– ekonomicznego realizowanego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i dzięki 
optymalnemu wykorzystaniu Funduszy Europejskich. To również wielka troska                     
o zachowanie i pielęgnowanie tradycji, poszanowanie dziedzictwa narodowego                     
i kulturowego, szacunek dla przeszłości przy jednoczesnej dbałości  
o rozwój nauki i innowacyjność. Sukces ten nie byłby możliwy bez dobrej współpracy 
samorządów wszystkich szczebli i przede wszystkim aktywnego zaangażowania 
obywateli czynnie tworzących nową wspólnotę terytorialną. 

Za ten owocny wysiłek należą się słowa wielkiego uznania  
i serdecznego podziękowania wszystkim mieszkańcom województwa. 

Ostatnie 15-lecie to czas wytężonej działalności wielu samorządowców na rzecz 
regionu i mieszkańców Województwa Podkarpackiego. Za te starania należą się 
szczególne słowa uznania i podziękowania  tym, którzy w kolejnych kadencjach pełnili 
funkcje: Członków Zarządu Województwa, Przewodniczących  
i Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz Radnych Województwa oraz wszystkim 
pracownikom samorządowym. 

Niechaj pozytywny bilans funkcjonowania Województwa Podkarpackiego 
będzie motywacją do większej życzliwości oraz wzajemnej solidarności między ludźmi. 
Niech będzie również zachętą do dalszej odpowiedzialnej, zgodnej pracy  
i służby, która przyczyni się do dynamicznego rozwoju województwa, pomyślności 
mieszkańców, likwidacji bezrobocia i obszarów ubóstwa. 
Uczcijmy godnie minionych 15 lat Samorządu Województwa, dając przez to wyraz 
szacunku dla idei samorządności, która leży u podstaw demokracji. Niech ta rocznica 
będzie zobowiązaniem do wytężonej pracy na rzecz przyszłych pokoleń mieszkańców 
Podkarpacia.   
 
Radni przyjęli uchwałę w sprawie stanowiska przez aklamację. 
 
Uchwała NR LVI/1080/14 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu 
 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Nikt nie złożył interpelacji ani zapytań. 
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Zakończenie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Sejmiku –     Sławomir 
Miklicz  zamknął  obrady LVI  sesji Sejmiku. 

Sesja zakończyła się o godzinie 1250.  

 

                                                                                   Zatwierdził: 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

        Sławomir Miklicz 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Kruk           

 

 


