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Protokół Nr XXII/16 

sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 25 kwietnia 2016 r.  

 

XXII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbyła się w dniu 25 

kwietnia 2016 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.15. 

 

Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś poprosił radnych o powstanie i odmówienie  

Modlitwy za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego otworzył obrady 

sesji. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że na sali jest 

wymagane quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku powitał licznie zgromadzonych gości, przedstawicieli prasy, 

radia i telewizji oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego.  

Poinformował również, że na jego ręce wpłynęły wnioski o wprowadzenie do 

porządku obrad sesji Sejmiku:  

 

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku zaproponował umieszczenie wnioskowanych zmian jako 

określone punkty porządku obrad sesji informując jednocześnie, że ich 

wprowadzenie wymaga przegłosowania przez Sejmik.  
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Następnie w związku z brakiem innych wniosków do porządku obrad sesji, 

Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

sesji projektów uchwał oraz autopoprawek do projektów uchwał. 

  

Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2016 r. głosowało 25 radnych, głosów przeciw nie 

było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

 

Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w 

wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego głosowało 26 

radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  

 

radni głosowali jednomyślnie (26 głosami za) 

 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XXII sesji przedstawiał się 

następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu XXI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2016 r. + AUTOPOPRAWKI. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030 +AUTOPOPRAWKI. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu dr. inż. Wojciechowi 

Potkańskiemu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego. 

6. Debata dotycząca problematyki zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 

stanu infrastruktury przeciwpowodziowej i planów jej rozwoju w najbliżej 

perspektywie finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Borowa. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do 

realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego 
służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano – Frankiwskiego w zakresie 
zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego". 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podkarpackiego na rok 2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady 
A4 – drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła 
Rzeszów – Północ” oraz inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika drogi 
ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – 
Południe do drogi krajowej Nr 19”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła 
autostrady A4 Dębica–Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Ropczycko–Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika 
autostrady A4 (węzeł Sędziszów Młp.) z drogą krajową Nr 94 wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi” – etap I. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu i 

szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie 

zagubić talentu”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie 

wydzierżawianej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w 

Przemyślu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi pana Marka 

Janczara na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/832/10 z dnia 24 

lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/832/10 z dnia 24 

lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w 

ramach Programu INTERREG EUROPE (Europejska Współpraca 

Terytorialna 2014 – 2020). 

21. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku. 

22. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za 

rok 2015. 

23. Sprawozdanie z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2015 rok. 



4 
 

24. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury 

podległych Samorządowi Województwa za rok 2015. 

25. Informacja o projektach z dziedziny społeczeństwa informacyjnego o 

znaczeniu strategicznym dla Województwa Podkarpackiego. 

26. Informacja z realizacji Programu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny. 

27. Informacja z działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w 

Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu za 2015 r. 

28. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji 
w okresie od 16 marca 2016 r. do  13 kwietnia 2016 r.   

29. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXI sesji w dniu 29 
marca 2016 r. 

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

 

Przyjęcie protokołu XXI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Protokół XXI sesji został przesłany radnym w wersji elektronicznej.  

W związku z brakiem uwag do jego treści Przewodniczący Sejmiku poddał go pod       

głosowanie.   

Za przyjęciem protokołu głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 

wstrzymał się od głosu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 

na 2016 r. + autopoprawki. 

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie 

projekt uchwały wraz z autopoprawkami.   

Uchwała Nr XXI/385/16 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030 +AUTOPOPRAWKI. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu dr. inż. Wojciechowi Potkańskiemu 
odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. 
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Debata dotycząca problematyki zabezpieczenia przeciwpowodziowego, stanu 

infrastruktury przeciwpowodziowej i planów jej rozwoju w najbliżej perspektywie 

finansowej. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Borowa. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do 
realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb 
reagowania kryzysowego obwodu Iwano – Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i 
usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego". 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podkarpackiego na rok 2016. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 – 
drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – 
Północ” oraz inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi 
powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19”. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 
na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica–
Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko–
Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł 
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Sędziszów Młp.) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap I. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu i szczegółowych 

warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej 

powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi pana Marka Janczara 

na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 

2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 

2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach 

Programu INTERREG EUROPE (Europejska Współpraca Terytorialna 2014 – 

2020). 

 

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku. 

 

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za rok 

2015. 
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Sprawozdanie z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2015 rok. 

 

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych 

Samorządowi Województwa za rok 2015. 

 

Informacja o projektach z dziedziny społeczeństwa informacyjnego o znaczeniu 

strategicznym dla Województwa Podkarpackiego. 

 

Informacja z realizacji Programu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny. 

 

Informacja z działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Przemyślu, 

Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu za 2015 r. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w 
okresie od 16 marca 2016 r. do  13 kwietnia 2016 r.   

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XXI sesji w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś 

zamknął  obrady XXII  sesji Sejmiku. Sesja zakończyła się o godzinie 17.45.  
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 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                       Jerzy Cypryś 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa 

 

 

  

 

 

 

 


