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Protokół Nr LI/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 31 lipca 2014 r. i 5 sierpnia 2014 r.  

 

LI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 31 lipca 2014 roku 
w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Al. 
Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16.00. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Sławomir Miklicz 
otworzył obrady sesji. 
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący 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 poinformował, że ze względu na wadę prawną zdejmuje z 
porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków 
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego.  

Wyjaśnił, że wnioskowanie projektu uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka 
Województwa należy  wyłącznie do  kompetencji  Marszałka Województwa. projekt 
uchwały  w wersji pierwotnej obarczony był również wadą natomiast została ona 
usunięta.   
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował również, że na jego ręce wpłynęły wnioski 
Zarządu o wprowadzenie do porządku obrad: 
 

 projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 

 autopoprawek do projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2014 r. i zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.  
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ma również wniosek aby punkt 35) 
porządku obrad sesji tj. Informację o stanie realizacji projektu Budowa Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego realizować jako 
punkt 3) porządku obrad sesji. 

Zaproponował aby wniosek o odwołanie Zarządu Województwa Podkarpackiego 
realizować  jako punkt 4) porządku obrad sesji.  

Poinformował również, ze wnioskodawcy projektu uchwały w sprawie apelu 
dotyczącego sytuacji w jednostkach służby zdrowia podległych Marszałkowi 
Województwa wycofali zgłoszony przez nich projekt uchwały. 

Marszałek Województwa – Władysław Ortyl  złożył wniosek aby punkt dotyczący 
odwołania Zarządu Województwa Podkarpackiego realizowany był jako pierwszy 
punkt merytoryczny porządku obrad sesji tj. punkt 3) porządku obrad sesji .  

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Czesław Łączak w imieniu 
reprezentowanego przez niego klubu wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 
sesji projektów uchwał w sprawie stanowisk w sprawie: 

 potępienia patologicznych praktyk w sferze działalności publicznej oraz tzw.    
„ układu podkarpackiego” , 

 upamiętniającego 70. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Wnioskował również aby punkt dotyczący odwołania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego realizowany był jako punkt 3) porządku obrad sesji.  

Radny poinformował również, że w związku z ujęciem w porządku obrad projektów 
uchwał dotyczących zmian przewodniczących komisji Sejmiku składa rezygnację z 
pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że radni nie otrzymali projektów uchwał w 
sprawie stanowisk Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  Nie zostały one również 
złożone na  jego ręce zgodnie z wymaganą procedurą.   

Radna Lidia Błądek  poruszyła kwestię składu osobowego Komisji Głównej i trybu 
prac na jej posiedzeniu w dniu 22 lipca br. Poinformowała, że otrzymała zaproszenie 
i przyjechała na posiedzenie komisji bo uważała, że nadal jest jej członkiem. Dopiero 
dzisiaj w porządku obrad sesji są zmiany w składzie Komisji Głównej. Nikt wcześniej 
jej nie odwołał, otrzymała zaproszenie podpisane przez Przewodniczącego Sejmiku. 
Na posiedzeniu komisji nie była wpisana na liście obecności członków komisji. Na 
posiedzeniu byli obecni Wiceprzewodniczący Sejmiku i Przewodniczący wyjaśnił jej, 
że są to nowi członkowie Komisji Głównej. Zwróciła się z pytaniem kto ich wybrał i 
oczywiście Przewodniczący nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Faktem jest, że 
Statut i Regulamin Sejmiku mówią kto wchodzi w skład Komisji Głównej ale zgodnie 
z ustawą o samorządzie województwa komisje są wybierane przez Sejmik i ona 
uważała i takie też stanowisko prezentowała na komisji, że jedynym wyjściem jest 
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zwołanie sesji nadzwyczajnej celem powołania Komisji Głównej. Radna 
poinformowała, że na posiedzeniu Komisji otrzymała  listę gości  i wpisała się na nią. 
Radna pytała kto i kiedy dokonał zmiany Komisji Głównej bo zgodnie z ustawą 
komisje powołuje Sejmik. Statut również w tej kwestii zawiera jednoznaczne przepisy 
i w związku z tym czy w tej sytuacji porządek obrad został ustalony i zaopiniowany 
prawidłowo. Stwierdziła, że jest to istotna wada prawna i nie można naginać prawa 
bo według niej porządek obrad przegłosowała komisja, która nie istnieje, w składzie 
wymyślonym przez Przewodniczącego Sejmiku bez zgody Sejmiku. Przewodniczący 
Sejmiku powinien zwołać sesję nadzwyczajną, powołać Komisję Główną, zwołać jej 
posiedzenie a Przewodniczący tego nie uczynił. Najpierw Przewodniczący sejmiku 
zaprosił ją na posiedzenie Komisji Głównej a później każe się wpisywać na listę 
gości. Była to żenująca komisja. Przewodniczący Sejmiku mówił, że będzie 
przestrzegał pewnych standardów a zaczęło się od nie przestrzegania żadnych 
standardów. Radna jeszcze raz zwróciła się z pytaniem w jakim trybie 
Przewodniczący Sejmiku zwoływał  Komisję Główną i dlaczego zaprosił osoby, które 
nie zostały wybrane do składu Komisji Głównej przez Sejmik.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wyjaśni tę kwestie w sprawach różnych.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że mamy wyjątkową sytuację tj. sesję zwołaną 
przez Przewodniczącego Sejmiku w trybie nadzwyczajnym chociaż nie jest ona 
nadzwyczajna. Sytuacja jest nadzwyczajna bo w planie pracy Sejmiku przyjętym w 
ubiegłym roku nie planowano sesji w miesiącu lipcu. Ponadto kiedy dyrektor 
Kancelarii Sejmiku na polecenie Marszałka sprawdzał plany urlopowe radnych to 
okazało się, że w lipcu wielu z nich będzie na urlopie, często bardzo daleko i wtedy  
padły ze strony Przewodniczącego Sejmiku sugestie, że w związku z tym nie będzie 
sesji w lipcu. Okazuje się jednak, że wbrew planowi pracy Sejmiku Przewodniczący 
zwołał sesję w miesiącu lipcu i rozumiałby to gdyby w jej porządku obrad były istotne 
tematy dla funkcjonowania województwa, ale chodziło o to aby dokonać zmian 
personalnych w kilku komisjach merytorycznych, aby radni reprezentujący kluby PO, 
PSL i SLD mogli przejąć funkcje podczas nieobecności kliku radnych z Klubu PiS. 
Przeczy to temu, co Przewodniczący oświadczył tj., że będzie przestrzegał 
określonych standardów. Jest niestety inaczej. Ta sesja odbędzie się, zapadną 
pewne decyzje z użyciem pewnej matematycznej większości, wbrew wielu zasadom. 
Radny stwierdził, że dobrze iż kończy się kadencja Sejmiku i wyborcy będą  mieli 
możliwość oceny tego wszystkiego w wyborach. Wyraził nadzieję, że obserwatorzy 
obrad Sejmiku i przyszli wyborcy wezmą wszystko to pod uwagę podczas jesiennych 
wyborów.  Radny wyraził swoją opinię odnośnie porządku obrad sesji. Zwrócił 
uwagę, że Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że nie umieszcza w porządku obrad 
sesji projektu uchwały w zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackiego radnego Jana Burka, który faktycznie nie wypełnia 
żadnych obowiązków tylko formalnie funkcjonuje w Zarządzie i pobiera 
wynagrodzenie. Radni Klubu PiS oraz Prawicy Rzeczypospolitej chcą tę sprawę 
uporządkować tzn. zwolnić formalnie z pełnienia obowiązków, których nie wykonuje 
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Jana Burka i wybrać na jego miejsce osobę – pana Jerzego Cyprysia, który podejmie 
się pracy i jeszcze kilka miesięcy będzie wykonywał przypisane mu obowiązki. 
Radny stwierdził, że ma świadomość iż większość obecnych na sali radnych będzie 
uważała inaczej tj., że nie należy powierzać obowiązków osobie, która chce je 
podjąć, a należy utrzymywać fikcyjny stan rzeczy – aby w Zarządzie funkcjonował 
człowiek, który nie wykonuje żadnych obowiązków. Przewodniczący Sejmiku blokuje 
decyzje i nie chce poddać jej pod głosowanie w porządku obrad sesji. Radny 
apelował do Przewodniczącego Sejmiku aby wycofał się ze swojej decyzji i aby w 
porządku obrad był niniejszy punkt. Był on również zgłaszany na sesji poprzedniej 
przez Marszałka Władysława Ortyla, z powodów czysto formalnych został zgłoszony 
przez Wicemarszałka Kuźniara, ponieważ Marszałek Ortyl był w tym czasie na 
urlopie poza Rzeszowem , o czym doskonale wiedział Przewodniczący Sejmiku. 
Tematyka sesji zaproponowana przez Przewodniczącego Sejmiku to głównie sprawy 
personalne. Tematy, które proponuje Marszałek Ortyl i spiera to Klub Radnych PiS, 
Przewodniczący próbuje blokować. Radny prosił aby Przewodniczący Sejmiku tego 
nie czynił i jeśli radni zebrali się to powinni podjąć kilka ważnych decyzji . Jeśli chodzi 
o termin 14 dniowy to na wniosek Przewodniczącego Łączaka zostały 
zaproponowane projekty uchwał i Przewodniczący twierdzi, że z powodów 
formalnych  nie można przyjąć stanowiska, lecz 14 dni temu nie wiedziano o 
skandalicznej sytuacji, o której wiedzą dzisiaj i mówi tutaj o kolejnej aferze, która 
niestety nie przynosi chluby województwu;. Z tego powodu nie mogli w terminie 
dwutygodniowym złożyć projektu stanowiska bo wydarzenia te wtedy nie były znane. 
Sesja jest zwołana na dzisiaj więc proponują przyjąć to na tej sesji, jeśli 
Przewodniczący Sejmiku zablokuje to, czego się spodziewa to ma nadzieję, że 
będzie można to przyjąć na sesji sierpniowej. Radny kończąc swoje wystąpienie 
zaapelował do Przewodniczącego Sejmiku aby [postępował zgodnie z tym co 
zapowiadał na poprzedniej sesji.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że radny Wojciech Buczak w poprzednim roku – 
2013 zwołał sesję w lipcu celem dokonania zmian w składach komisji. Jeśli chodzi o 
projekt uchwały dotyczący zwolnienia z pełnienia obowiązków to apel nie powinien 
być do niego lecz do Zarządu aby na przyszłość uchwały były formalnie składane 
zgodnie z ustawą. Poinformował, że wiedział o tym, że Marszałek Ortyl jest na 
urlopie i dlatego sesja jest dzisiaj, natomiast urlop nie przeszkodził Marszałkowi w 
naprawieniu jednego błędu formalno – prawnego i nie wie dlaczego drugi nie został 
naprawiony. Jeśli chodzi o  projekty uchwał wnoszone przez Klub Radnych PiS , 
których nadal nie otrzymał to mogli uczynić prostą rzecz tj. poprosić Zarząd o ich 
wprowadzenie. Niestety inicjatywa klubowa zgodnie ze statutem nie będzie mogła 
być głosowana. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd przyjmuje te dwie uchwały i 
on je formalnie zgłasza. Poprosił Członka Zarządu – Tadeusza Pióro o ich 
przedstawienie. 
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Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o przedstawienie protokołu z 
posiedzenia Zarządu przyjmującego niniejsze uchwały. Pytał czy Zarząd przyjął 
projekty uchwał.  

Marszałek poinformował, że Zarząd je przyjął i prosił aby pozwolić mu zakończyć 
wypowiedź i dopiero wtedy odpytywać i nie przerywać wypowiedzi. Pan Marszałek 
podkreślił, że sprawa zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackiego – Jana Burka jest inicjatywą, którą zgłosił 
Wicemarszałek Lucjan Kuźniar w imieniu Zarządu a nie jako Lucjan Kuźniar – 
Wicemarszałek. Marszałek prosił aby o tym pamiętać. Zgłosił to z uzasadnieniem, że 
podjęcie uchwały wynika z konieczności usprawnienia pracy Zarządu. Poinformował, 
że głośno chce mówić za Przewodniczącym Buczakiem, że nie będą akceptować 
fikcji. Fikcję może akceptować Przewodniczący Sejmiku, jego klub i partia.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę Marszałkowi aby zabierał głos w sprawie 
porządku obrad. 

Marszałek stwierdził, że wszystko to jest w temacie porządku obrad. Jeszcze raz 
podkreślił, że on nie akceptuje fikcji, która pociąga za sobą środki finansowe. 
Ponadto Wicemarszałek Jan Burek jest na zwolnieniu lekarskim, więc po co jeszcze 
takie rzeczy pokazywać. Stwierdził, że to co się dzieje w obrębie trybu i ustalania 
porządku obrad sesji oraz zwoływania Sejmiku jest w dużym chaosie i nieporządku. 
Poinformował, że żąda aby najpierw uchwalono plan pracy dzisiejszego Sejmiku i 
Przewodniczący ma obowiązek skorygowania go. Jest to konieczne do zgłoszenia i 
wtedy nie będzie potrzeby posądzania się o chaos. Należy pracować na 
dokumentach i Przewodniczący ma obowiązek formalno – prawny a nie zablokować 
wysyłkę zawiadomień o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że 
Przewodniczący przejdzie do historii bo jeszcze takiego Przewodniczącego nie było. 
Stwierdził, że Przewodniczący Sejmiku nadużywa władzy i jeszcze raz podkreślił, że 
podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicemarszałka 
Burka jest inicjatywą jaką w imieniu Zarządu złożył Wicemarszałek Kuźniar. On był 
na urlopie i dlatego tego nie skorygował. Jeśli Przewodniczący Sejmiku ma 
wątpliwości w tej kwestii to prosi o opinię prawną w tej sprawie.  

Następnie radni złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji przewodniczących 
poszczególnych komisji Sejmiku.   

Radny Fryderyk Kapinos oświadczył, że rezygnuje z pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury.  

Radny Stanisław Bajda złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

Rady Stanisław Bartnik poinformował, że rezygnuje z pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  
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Radny Janusz Ciółkowski zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.  

Radny Bronisław Tofil odniósł się do wypowiedzi radnego Buczaka. Poinformował, że 
chce przypomnieć posiedzenie Komisji Głównej czerwcu 2014 roku, kiedy próbowali 
wprowadzić proponowany w dniu dzisiejszym  apel dotyczący sytuacji w jednostkach 
służby zdrowia podległych Marszałkowi Województwa i wtedy pani Mecenas 
stwierdziła, że brakuje jednego dnia, było 13 dni przed sesją i w ogóle wtedy ten 
punkt nie był rozpatrywany  a dzisiaj oczekuje się, że można dokonać wyłomu i 
zrobić coś takiego.  

Rezygnacje z pełnionych funkcji stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  

Członek Zarządu - Tadeusz Pióro odniósł się do wypowiedzi radnego Tofila, który 
stwierdził, że apel nie został przyjęty przez komisję i nie mógł być rozpatrywany na 
sesji na poprzednie sesji bo zabrakło jednego dnia aby można to było uczynić. 
Natomiast na obecnej sesji wszystko jest przygotowane aby rozpatrywać a dzisiaj 
apel został wycofany, w związku z tym gdzie jest konsekwencja odnośnie niniejszego 
projektu uchwały. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że jest to decyzja wnioskodawców.  

Kontynuując swoją wypowiedź Marszałek Pióro stwierdził, że apel funkcjonuje od 
dwóch miesięcy w województwie, wśród pracowników ochrony zdrowia. 

Przewodniczący Sejmiku prosił o przedstawienie wniosków do porządku obrad. 

Członek Zarządu – Tadeusz Pióro poinformował, że zgodnie z § 31 Regulaminu 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Zarząd Województwa składa projekty dwóch 
stanowisk – do procedowania na dzisiejszej sesji  Sejmiku tj. stanowisko 
upamiętniające 70. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz stanowisko w 
sprawie potępienia patologicznych praktyk w sferze działalności publicznej oraz tzw.    
„ układu podkarpackiego” . 

Członek Zarządu odczytał  projekt  stanowiska upamiętniającego 70. Rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o przedłożenie mu projektów uchwał 
Sejmiku aby można je było przekazać pracownikom Kancelarii Sejmiku celem 
powielenia dla radnych aby wiedzieli nad czym głosują.   

Prosił o przekazanie mu uchwał Zarządu w tej sprawie i projektów uchwał Sejmiku.  

Prosił o przedłożenie mu dokumentów aby mogły być one procedowane na 
dzisiejszej sesji Sejmiku.  Prosił również aby nie traktować  tego jako złośliwość tylko 
jako normalne procedury obowiązujące w Sejmiku, które przyjął Sejmik i ustawa o 
samorządzie województwa.  
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Członek Zarządu poinformował Przewodniczącego Sejmiku, że otrzyma projekty 
stanowisk, natomiast chciałby zaprezentować drugie stanowisko. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że chce usprawnić pracę Sejmiku i prosi o 
dostarczenie mu dokumentów a później będzie mógł zaprezentować drugie 
stanowisko. Jeśli radni mają za chwile głosować wprowadzenie do porządku obrad to 
prosi o złożenie dokumentów. 

Członek Zarządu stwierdził, że jest pewien, że chodzi o usprawnienie pracy Sejmiku 
a projekty stanowisk będą czytane o godzinie „X”  tj. późno i frekwencja będzie jak 
teraz więc na pewno chodzi o dobrą współpracę.  

Przewodniczący Sejmiku prosił o przedstawienie dokumentów, żeby wiedział co 
Zarząd chce wprowadzić do porządku obrad sesji.  

Radna Teresa Kubas - Hul w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
zgłosiła wniosek o 15 minut przerwy w obradach. 

Wobec braku głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodniczący Sejmiku o 
godzinie 16.40 ogłosił 15 minut przerwy. 

 

Po upływie wskazanego czasu na przerwę Przewodniczący Sejmiku poinformował, 
że Zarząd poprosił jeszcze o 5 minut przerwy. 

 

Następnie po przerwie Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że sytuacja, która wydarza się na sesji napawa 
ją odrazą. Mówi się o wprowadzaniu chaosu, dobrze iż na Sali obrad obecni są 
goście bo mogą oni zauważyć kto wprowadza chaos i dezorganizację.  Radna 
poinformowała, że aby go nie było i można było pracować normalnie nad problemami 
województwa  wnosi o zamknięcie dyskusji na temat porządku obrad. Radna 
poinformowała, że jest to  wniosek formalny w imieniu Klubu radnych SLD i 
pozostałych klubów opozycyjnych o zamknięcie kompromitującej dyskusji.  

 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że nie można zamykać dyskusji w sprawie 
porządku obrad. 

 

Radny Władysław Stępień odniósł się do punktu 29) porządku obrad tj. sytuacji w 
szpitalach. Poinformował, że chce przypomnieć iż  Marszałek odpowiedzialny za 
powyższe kwestie zaproponował aby debata w tej sprawie odbyła się na sierpniowej 
sesji Sejmiku. Dlatego też wyraża swoje zdziwienie , że Marszałek nie wie dlaczego 
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tak się stało ponieważ Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest bardzo 
zainteresowany taką debatą oraz rezolucją przygotowaną przez kluby radnych PO, 
PSL i SLD  i był powiadomiony, że debata w tej kwestii odbędzie się w miesiącu 
sierpniu.  Radny poinformował, że w związku z tym, że następna sesja Sejmiku 
odbędzie się we wrześniu, to wtedy też będzie miała miejsce debata z udziałem 
związków zawodowych pielęgniarek i położnych 8 placówek zdrowia podległych 
samorządowi województwa a dzisiaj punkt został zdjęty z porządku obrad sesji.    

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że jeśli głosy nie będą w sprawie porządku 
obrad to będzie odbierał głos.  

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że nie ma liczby ograniczeń do zabierania głosu 
przez radnych. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że jest takie ograniczenie.  

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że nie uzyskała odpowiedzi na zadane przez nią 
pytania i prosi o ich udzielenie przed przyjęciem porządku obrad sesji.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w sprawie Komisji Głównej odniesie się 
w sprawach różnych ponieważ jest to bardzo długi wywód. 

Radny Zygmunt Cholewiński poinformował, że rezygnuje z głosu i wypowie się 
później w punkcie dotyczącym wyboru Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że chce wrócić jeszcze do kwestii 
podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z pełnienia funkcji Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackiego – Jana Burka i zapytał Przewodniczącego Sejmiku 
czy zasięgnie opinii prawnej w tej sprawie i odniesie się do jego słów. Poinformował 
również, że jako  pracodawca Wicemarszałka Jana Burka musi stwierdzić aby 
wszyscy byli tego świadomi, że pan Wicemarszałek Jan Burek jest na zwolnieniu 
lekarskim i niezależnie od tego, czy na zwolnieniu jest napisane iż może chodzić  czy 
musi leżeć ZUS w takich przypadkach karze pracodawcę i on musi to widzieć i 
Przewodniczący dzisiaj wykorzystuje niezdolność do pracy Wicemarszałka Burka i to 
głosowanie będzie kiedyś unieważnione i ostrzega przed tym Sejmik oraz 
Przewodniczącego Sejmiku.  

Przewodniczący Sejmiku prosił aby nie poruszać spraw pracowniczych w kwestii 
porządku obrad. 

Marszałek zwrócił uwagę, że wystąpił w sprawie formalnej.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że wydaje się iż przedłużany jest czas w kwestii 
ustalania porządku obrad sesji ale najistotniejsze jest aby wiedzieć dlaczego 
wszystko to się dzieje i dzisiejsza sesja jest zwołana przez Przewodniczącego 
Sejmiku.  
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Przewodniczący Sejmiku prosił aby głos był w kwestii porządku obrad bo w 
przeciwnym wypadku będzie go odbierał. Radny podniósł kwestię  stanowiska 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie potępienia patologicznych praktyk 
w sferze publicznej.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że w tej kwestii głos zabierał Członek 
Zarządu – Tadeusz Pióro i prosi o dostarczenie uchwał Zarządu i projektów uchwał 
Sejmiku w tej sprawie.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że jest przekonany iż niniejsze projekty uchwał 
wpłyną do Przewodniczącego Sejmiku.  Poinformował, że jeszcze raz chce 
podkreślić wagę głosowania nad odwołaniem Marszałka Województwa. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że chodzi o odwołanie Zarządu Województwa.  

Członek Zarządu – Tadeusz Pióro poinformował, że za chwilę dostarczy 
wspomniane projekty uchwał.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z pytaniem do Marszałka Województwa jak 
długa przerwa jest potrzebna na dostarczenie projektów uchwał.  

Marszałek Władysław Ortyl poprosił o dodatkowe 10 minut przerwy. 

Przewodniczący Sejmiku o godzinie 17.05 ogłosił kolejne 10 minut przerwy. Prosił o 
dostarczenie projektów uchwał. 

 

Po przerwie o godzinie 17.20 wznowiono obrady. 

 

Przewodniczący Sejmiku prosił o dostarczenie mu projektów uchwał. 

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro dostarczył Przewodniczącemu 
Sejmiku projekty uchwał. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekty wpłynęły bez wniosku lecz 
rozumie iż złożony w formie ustnej jest ważny. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wnioski do porządku 
obrad sesji. 

Zaproponował aby projekt uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim 
Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie realizować po punkcie 15) 
porządku obrad sesji. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad niniejszego projektu uchwały radni głosowali 
jednomyślnie (27 głosami za). 

Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2014 rok głosowało 13 radnych, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.  

Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej  Województwa Podkarpackiego na 2014 rok 
głosowało 19 radnych, 9 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowiska SWP 
w sprawie potępienia patologicznych praktyk w sferze działalności publicznej oraz 
tzw.    „ układu podkarpackiego”  głosowało 13 radnych, 14 radnych wstrzymało się 
od głosu, 1 radny był przeciw.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowiska SWP 
upamiętniającego 70. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego radni głosowali 
jednomyślnie (30 głosami za). 

Za zmianą kolejności punktów tj. aby punkt 35) był realizowany jako 3) głosowało 17 
radnych, 13 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie umiejscowienie projektu 
uchwały w sprawie odwołania Zarządu Województwa z inicjatywy Zarządu 
Województwa zgodnie z prośbą Marszałka przed projektem uchwały w sprawie 
wyboru Wicemarszałka Województwa.  

Marszalek Ortyl zwrócił uwagę, że niniejszego wniosku nie należy głosować bo był 
złożony w terminie 7 dni przed sesją. Jest to decyzja Przewodniczącego Sejmiku, 
który powinien wprowadzić niniejszy wniosek. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że punkt jest wprowadzony i jedynie proponuje 
aby był on realizowany  jako punkt 4) porządku obrad.  

Radny Wojciech Buczak prosił o wyjaśnienie przed głosowaniem bowiem wniosek 
był o umieszczenie w konkretnym miejscu i nie rozumie co głosowanie ma 
rozstrzygnąć tj.  kolejność czy umiejscowienie w porządku obrad.  

Przewodniczący wyjaśnił, że głosowana jest tylko jego umiejscowienie bo Marszałek 
Ortyl wnioskował aby było to przed punktem dotyczącym wyboru Wicemarszałka.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że nie ma w ogóle potrzeby głosowania tej 
kwestii. Powinna to być decyzja Przewodniczącego Sejmiku. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z pytaniem czy Sejmik zgadza się aby przyjąć to 
przez aklamację. 
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W związku z wyrażeniem zgody przez Sejmik Przewodniczący Sejmiku 
poinformował, że projekt uchwały dotyczący odwołania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego będzie realizowany przed wyborem Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego.  

  

Po wprowadzeniu  zmian porządek obrad LI  sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów XLVIII i XLIX  sesji. 
3. Informacja o stanie realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo-

Kongresowego Województwa Podkarpackiego. 
4. Wniosek o  odwołanie Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa 

Podkarpackiego. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/17/10 z dnia 14 grudnia  

2010 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/9/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/9/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/12/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/12/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/13/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/13/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
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14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i 
Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/258/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa 
drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Jasienica Rosielna. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji 
Baranów Sandomierski i Dąbrowica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji 
Baranów Sandomierski. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zagórz 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zagórz. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie tworzenia dziennych oddziałów geriatrycznych 
finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia wykazu chorób objętych opieką 
paliatywną refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki 
budżetowe. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec zapisów art. 98 
projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec przewidywanego 
przez Ministerstwo Finansów poziomu finansowania z budżetu państwa 
samorządów województw w 2015 roku. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2014 r. 
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29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025 wraz z autopoprawkami.  

30. Prezentacja projektu dokumentu pn. „Ocena potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców województwa podkarpackiego”. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie polityki prowadzonej przez Samorząd 
Województwa w odniesieniu do wynajmu lokali stanowiących własność 
Samorządu na rzecz organizacji skupiających osoby niepełnosprawne i 
prowadzących w tych lokalach działalność statutową. 

32. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2013 r. oraz 
za okres 1.01.2014 r. - 31.05. 2014 r. podmiotów leczniczych 
nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

33. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób 
i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (II 
kwartał 2014 r.). 

34. Informacja na temat naboru propozycji projektów o charakterze 
strategicznym  
w ramach RPO WP 2014-2020. 

35. Informacja na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

36. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 10 czerwca 2014 r. do 21 lipca 2014 r. 

37. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLVIII, XLIX i L  sesji 
w dniach 23 czerwca  i 27 czerwca 2014 r.  

38. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska upamiętniającego 70. 
Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 

39. Interpelacje i zapytania radnych. 
40. Wnioski i oświadczenia radnych. 
41. Zamknięcie sesji. 

                      

Przyjęcie protokołów XLVIII i XLIX  sesji. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekty protokołów zostały przesłane 
radnym w wersji elektronicznej. Radni nie wnieśli uwag do ich treści.  

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołów XLVIII i XLIX sesji. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 28 radnych, nikt nie był przeciw, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
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Informacja o stanie realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo-
Kongresowego Województwa Podkarpackiego. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Marszalek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd Województwa prosił o 
wprowadzenie niniejszego punktu do porządku obrad sesji ponieważ wokół tej 
ważnej dla Województwa Podkarpackiego inwestycji narosło wiele mitów i 
nieprawidłowych wniosków oraz uwag powtarzanych z konsekwencją i 
wprowadzających w błąd wykonawcę, inwestora i służby oceniające w 
Warszawie i Brukseli. Ważne aby Sejmik zapoznał się z faktyczną sytuacją 
dotyczącą inwestycji, która kosztuje ponad 130 milionów złotych. Poinformował, 
że rozpoczęła się akcja promocyjna inwestycji i procedurę, która wyłoni 
operatora na inwestycji, co jest ważna i trudna sprawą, Samorząd 
Województwa nie posiada dużych doświadczeń, chce aby instytucja 
zarządzająca projektem tj. RARR mogła prowadzić samorząd w kierunku 
prawidłowego wykonania we wszystkich obszarach tj. realizacyjnych, 
rozliczenia finansowego oraz nie popełnienia błędów prawnych i formalnych 
wynikających ze złożoności projektu i procedur nałożonych na projekt. Sytuacja, 
która wytworzyła się ostatnio wymaga aby radni mieli pogłębioną wiedzą na 
temat budowy. Pan Marszałek poinformował, że jedna z przyczyn, która go 
zmobilizowała do przekazania informacji była sprawa ogłoszonego zamknięcia 
projektu przez radną Kowalską. Była to informacja, która z poprzedniego 
Sejmiku poszła w świat i on miał zapytania nie tylko z kraju lecz również spoza 
niego oraz od tych, którzy już dzisiaj pytają i próbują wstępnie rezerwować czas 
kiedy będzie można z obiektu skorzystać. Był to wielki problem, Sejmik jest 
transmitowany i należy liczyć się ze słowami.  Cieszy go, że wtedy pani Teresa 
Kubas – Hul szybko to zripostowała i ucięła tę informację, że PARP zamknął 
finansowanie tego projektu. Pan Marszałek poinformował, że obecni są na sali 
obrad przedstawiciele RARR, którzy prowadzą projekt i opowiedzą o nim w 
szczegółach, są również eksperci i doradcy Marszałka, którzy mają wiedzę 
specjalistyczną oraz obsługa prawna obsługująca projekt. Marszałek 
przypomniał, że Zarząd kilkakrotnie odbywał swe posiedzenia odnośnie 
inwestycji zanim podjął decyzję. Długo szukano środków na zwiększona kwotę 
w przetargu po otwarciu ofert. Wszyscy cieszyli się po znalezieniu środków, że 
inwestycja będzie realizowana, cieszył również fakt, że wystartowało do tego 
konsorcjum firm podkarpackich. Chodzi o miejsca pracy u wykonawcy, 
podwykonawców oraz doświadczenie, które może te firmy wprowadzić te formy 
na wielki rynek. Wielokrotnie wykonawca w spotkaniach i rozmowach podkreślał 
swoje doświadczenie oraz to, że może go to wyprowadzić na szerokie wody 
województwa oraz rynek poza krajem. Na dzisiaj w projekcie nie ma zaległości 
wykonawczych, są w niektórych aspektach przekroczenia realizacyjne i tak 
musiał być skorygowany harmonogram bo tempo prac i przyjazna zima 
spowodowały, że udało się go wyprzedzić. Dlatego też jest on przedłożony w 
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PARP do zatwierdzenia i zmiany. Nie ma zaległości finansowych wobec 
wykonawcy, nie ma żadnych wezwań do zapłaty odsetek. Można obserwować 
inwestycje w kamerze video, którą zainstalował wykonawca. Marszałek 
podkreślił, że ze stanowczością będzie się sprzeciwiał i o to również prosi 
radnych aby wyrazili swoje zdanie w tej sprawie. Wszystkim tym, którzy 
uważają, że inwestycja jest niepotrzebna a jest ona realizowana z problemami i 
nigdy nie pozwoli na to aby podobnego typu inwestycja była zrealizowana w 
Ostródzie a w naszym województwie nie. Jeśli ktoś chce nas wprowadzić na 
ostatnie miejsce w kolejce to dzisiaj mieszkańcy muszą usłyszeć, że nie mogą 
się na to zgodzić. Nie można przekazywać takich informacji, tym bardziej, że 
robią to ludzie przyjeżdżający z zewnątrz. Marszałek poinformował, że po tych 
słowach był zbulwersowany ale nie usłyszał stanowczego sprzeciwu i prosi o 
dołączenie do tego. Projekt powstał w bardzo specyficznych warunkach umowy 
jeśli chodzi o zaprojektowanie dokumentacji. Takiego wykonania dokumentacji 
dzisiaj się nie stosuje. Często są z tego powodu, które trapią samorząd jako 
inwestora. Często były odmowy konstruktorów, wzięcia odpowiedzialności za 
projekt lecz na szczęście ten etap jest już poza, musiano zmobilizować 
dodatkowe środki i architekci i konstruktorzy pracują dzisiaj i zmieniają i 
korygują projekt. Na odprawach i radach budowy często jest nerwowa 
atmosfera. Urząd Marszałkowski ma doświadczenie w dużych inwestycjach, 
dowodem na to jest obecny budynek urzędu. Marszałek poinformował, że są 
problemy natury konstrukcyjnej, Wykonawca zgłosił fakt, że jego zdaniem 
konstrukcja  stalowa dotycząca kopuły dachu jest konstrukcją niestabilną i 
stwarza zagrożenie. Powołano więc ekspertów i zwrócono się do 
projektodawców i wyartykułowane opinie świadczą, że układ jest stabilny, 
stateczny i nie powoduje zagrożenia katastrofą budowlaną obiektu. Konstrukcja 
jest czasami przewymiarowana ale trzeba się z tym pogodzić. Zarząd jest cały 
czas w kontakcie z konsorcjum, które to realizuje. Obiekt jeśli chodzi o 
instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i ogrzewania nie jest doskonały. Są to 
rozwiązania typowo tradycyjne, nie ma zastosowania wykorzystanie źródeł 
energii odnawialnej oraz urządzeń nowoczesnych, które obniżałyby koszty 
eksploatacji budynku. Ważne jest aby wybudować obiekt ale również później go 
odpowiednio eksploatować tak aby koszty były jak najniższe. Wybrany operator 
będzie musiał ponosić koszty i muszą się one zrównoważyć z wpływami. 
Ważne jest aby ulokować tam różnego rodzaju instytucje lecz są pewne kłopoty 
bo założenia projektu nie pozwalają na wszystko. Być może jednak uda się 
znaleźć rozwiązanie aby było to możliwe i aby instytucje te w jakiejś części 
uczyniły obiekt do użytkowania przez cały tydzień i rok a nie uruchamianym 
jedynie na określone konferencje i spotkania. Jako przykład zainteresowania 
obiektem można wymienić kongresy lekarskie, kongresy fizyków i chemików. 
Często są to odległe daty, nawet jest zapytanie o rok 2020. Z takim zapytaniem 
pojawiają się pytania na ile wydolna jest baza hotelowa i żywieniowa wokół 
obiektu. Interesują się również parkingiem, otoczeniem itp. Czasem są to 
imprezy o charakterze międzynarodowym i konieczny jest pewien poziom 
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zabezpieczenia. Relacje z wykonawcą układają się różnie, są nerwowe i 
napięte sytuacje Wykonawca zorganizował spotkanie poświęcone energiom 
odnawialnym, które mogłyby być zastosowane w budynku. Sprawa ta jest 
analizowana pod kątem oszczędności długofalowych. Rachunek ekonomiczny 
musi być naczelną kwestią. Dzisiaj w ramach środków nie zostanie 
wprowadzona fotowoltanika i pompy cieplne ale chcą aby mogło to być 
zrobione w systemie uzupełniania i modernizacji budynku w taki sposób aby 
wszystkie instalacje i możliwości techniczne instalacji pozwalały na włączenie 
pompy cieplnej i fotowoltaniki i układ będzie funkcjonował a nie wyrzucić 
wszystko co jest i robić od początku. Takie jest założenie i są na to realne 
szanse. Dużo z tych rzeczy wymaga jeszcze analizy i dyskusji oraz uzgodnień. 
Inwestycja jest skomplikowana, uwarunkowana prawem europejskim i ustawą o 
zamówieniach publicznych. Marszałek jeszcze raz przypomniał, że wdrażaniem 
projektu zajmuje się RARR, nadzór merytoryczny sprawuje Departament 
Rozwoju Regionalnego a Sekretarz w jego imieniu czuwa cały czas nad 
inwestycją Co dwa tygodnie Zarząd ma spotkania robocze z przedstawicielami 
RARR-u, architektami, Inżynierem Kontraktu, którym jest RARR. Zarząd jest 
również w kontakcie z PARP, która jest bezpośrednim partnerem w kwestii 
rozwiązywania spraw formalno – prawnych. Współpraca ta jest poprawna, 
Pełnomocnik Zarządu do tej inwestycji kontaktuje się i często bywa w 
Warszawie.  Marszałek kończąc swoje wystąpienie prosił o udzielenie głosu 
przedstawicielom RARR, Pełnomocnikowi Zarządu oraz ekspertom pełniącym 
funkcję Inżyniera Kontraktu na budowie. 

Prezes RARR poinformowała, ze reprezentuje Zarząd RARR a osobą 
merytoryczną odpowiedzialna za realizacje projektu CWK jest  pan Janusz 
Fudała. Poinformowała, że RARR jest formalnym partnerem w realizacji 
projektu, liderem jest Województwo Podkarpackie i w ramach współpracy 
realizowanej od 2011 roku podpisano umowę partnerska w celu złożenia 
wspólnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Umowa ta była 
wstępna, kolejnym etapem realizacji projektu była konieczność zawarcia umowy 
partnerskiej pomiędzy liderem tj. województwem oraz partnerem tj. RARR, 
gdzie należało sformalizować wszystkie kwestie dotyczące prowadzenia i 
rozliczeń finansowych projektu. Umowa ta miała kolejne etapy tj. aneksy . 
Pierwszy aneks uszczegóławiał formę rozliczeń pomiędzy liderem a partnerem, 
w drugim aneksie dokonano wprowadzenia dodatkowej jednostki, która jest 
odpowiedzialna za merytoryczny nadzór nad prowadzeniem projektu. Jest to 
jednostka prowadząca projekt CWK i z ramienia lidera został wskazany 
Pełnomocnik – pan Witold Słowik, który prowadzi projekt z ramienia RARR. 
Trzeci aneks wprowadza dodatkową funkcję dla RARR z uwagi na fakt 
rozwiązania umowy z Inżynierem Kontraktu, obowiązek prowadzenia nadzoru 
nad realizacja tej umowy został przypisany RARR, która aktualnie również 
sprawuje funkcję Inżyniera Kontraktu. W aneksie z kwietnia 2014 roku 
rozszerzono odpowiedzialność RARR w tym zakresie.  
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Przedstawiciel wykonawcy – Prezes Zarządu Best Construction Sp. z o.o. 
– Jacek Pięta. Poinformował, ze pozwolił sobie na informację dla Sejmiku, 
która jest na budowie bo widać, że budowa rośnie ponieważ realizowana jest 
część żelbetowa natomiast powinna być już przygotowana konstrukcja stalowa, 
która nie jest przygotowywana i długo jeszcze nie będzie bo napotkano kłopoty 
związane z projektem. Po otrzymaniu obliczeń w dniu 12 marca od 
projektantów poddano je weryfikacji i złożono trzy opinie niezależnych biur 
konstrukcyjnych oraz profesorów z Politechniki Rzeszowskiej, z którymi 
podpisano umowę o pomocy naukowej nad projektem, że projekt do realizacji 
się nie nadaje. Zagraża bezpieczeństwu i nie zna żadnych innych opinii, które 
by tym opiniom przeczyły. Wie, że RARR zleciła wykonanie opinii profesorowi 
Szlendakowi z Białegostoku i dochodzą słuchy, ze ona powstała natomiast 
nigdy pan Słowik nie przekazał mu tej informacji. Jest oświadczenie 
projektantów – konstruktorów, że obliczenia są prawidłowe natomiast trzy opinie 
i ustna opinia wyrażona przez profesora Szlendaka  mówią, że projekt wymaga 
znacznego przeprojektowania i dostosowania go do nowego prawa. Od 1 lipca 
br. obowiązują nowe normy i budowa powinna być prowadzona zgodnie z nimi. 
Prawnicy będą się przerzucać argumentami, natomiast dla wykonawcy 
najważniejsze jest to czy budowla jest bezpieczna. Jeśli nie będzie 
potwierdzenia to będą musieli się wstrzymać z realizacją ponieważ ludzie mogą 
się bać przyjeżdżać na konferencje, o których mówił Marszałek. Dokumentacja 
projektowa powstawała w specyficznych warunkach i nie jest to wina 
dokumentacji i projektantów i na każdej budowie odkrywane są wady dopiero w 
trakcie realizacji. Problem polega na tym, że nie mają wypracowanych ścieżek 
do tego aby te problemy na budowie rozwiązywać.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że z zaskoczeniem przyjęła informację 
wytykającą ją  po raz kolejny jako zło, które jest w Sejmiku. Wyraziła opinie, ze 
po to jest radną aby zadawać pytania, tym bardziej , że podobne zadawali inni 
tylko na zewnątrz, nie na Sejmiku i też województwu zaszkodzili lecz nie będzie 
rozwijać tematu. Cieszy ją, że Marszałek podchodzi do tematu z entuzjazmem, 
że dobrze będzie mieć CWK bo przy głosowaniu nad wprowadzeniem go do 
budżetu nie było takiego entuzjazmu w jego obecnym klubie. Tylko nieliczni 
głosowali za budową Centrum. Radni mają prawo wiedzieć co się dzieje na tej 
faktycznie trudnej do prowadzenia inwestycji, która jest potrzebna 
województwu, lotnisku. Stwierdziła, że miała prawo o to pytać bowiem cały czas 
docierały głosy o zahamowaniach jeśli chodzi o płatności i odbijały się one nie 
tylko na tempie prowadzenia inwestycji lecz również na zatrudnionych tam 
pracownikach, którzy nie byli pewni czy dostaną pieniądze. Radna stwierdziła, 
że nie jest to tak, że tylko sukces obecnego Zarządu lecz wszystkich bez 
względu na to jak ktoś głosował.  Obowiązkiem Zarządu jest pilnowanie 
harmonogramu. Z pism, które radni otrzymali od wykonawcy za pośrednictwem 
Przewodniczącego wynika, że wszystko przebiega tak dobrze jak mówił 
Marszałek. 



str.	18	
 

Przywołana korespondencja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że w filmie „Krzyżacy” jest scena kiedy 
odbywa się narada w temacie wojny z Krzyżakami i glos zabiera Kasztelan 
Krakowski pytając króla Jagiełłę - czy ma mówić po prawdzie czy ku 
upodobaniu. Stwierdził, że odnosi wrażenie iż to co mówił Marszałek, Prezes 
RARR oraz wykonawca to mówienie ku upodobaniu. To co powiedziała radna 
Anna Kowalska jest w informacji, którą otrzymali wszyscy radni. On ma również 
wykształcenie inżyniera i pracował w Biurze Konstrukcyjnym Hity Stalowa Wola  
i ma pojęcie jak powinien wyglądać proces konstrukcyjny, wykonawczy itd. 
Radny przytoczył wybrane fragmenty pism przesłanych radnym. I tak pismo 
kierowane od wykonawcy do RARR z dnia 14 kwietnia br. w sprawie działań 
Inżyniera Kontraktu. – „w odpowiedzi na stanowisko Inżyniera /Zamawiającego 
dostarczone do biura budowy w dniu 11.04.2014 r. wyrażamy duże 
zaniepokojenie działaniami a jeszcze większe brakiem działań Inżyniera 
Kontraktu sprawującego nadzór nad ww. projektem”. Ten brak działań Inżyniera 
Kontraktu będzie się przewijał we wszystkich pismach od kwietnia br. do 24 
lipca br. i dalej- „Problem marek stalowych został poruszony już w lutym 2014 r. 
w trakcie narad koordynacyjnych. Brak reakcji ze strony Inżyniera Kontraktu 
spowodował, że wystąpiliśmy z powiadomieniem w dniu 28.03.2014 r. (..) 
Obowiązki jakie narzuca na nas a zwłaszcza na Kierownika Budowy prawo 
budowlane zobowiązują nas do powstrzymywania się  od wykonywania prac 
zagrażających bezpieczeństwu konstrukcji.” Radny stwierdził, że on ma również 
poważne obawy czy przy tak prowadzonej jak na razie inwestycji ktoś będzie 
chciał tam organizować spotkania i konferencje. I dalej- „Wezwanie do chwili 
obecnej pozostało bez odpowiedzi” – a było to 14 kwietnia br. Radny przybliżył 
definicję Inżyniera Kontraktu informując, że znajduje się ona w polskiej normie 
ISO 67072 2000 – Budownictwo, terminologia, terminy stosowane w umowach i 
jest to najczęściej organizacja wieloosobowa  złożona ze specjalistów kilku 
branż budowlanych mających wymagane prawem uprawnienia. Całość działań 
spina lider zespołu – osoba posiadająca duże doświadczenie w zarządzaniu 
projektami budowlanymi, zespołem ludzi. Inżynier pełni rolę organizatora i 
administratora procesu budowy, kontrolującego jakość i terminowość prac 
biorąc za to na siebie odpowiedzialność, podejmując we własnym zakresie 
wiele decyzji technicznych i finansowych lub aprobując rozwiązania 
zaproponowane przez wykonawcę. Wybranie Inżyniera jest jedną z 
najważniejszych decyzji zamawiającego. Sukces przedsięwzięcia 
inwestycyjnego zależy w bardzo istotny sposób od jego kompetencji i zdolności. 
Na początku XXI wieku Inżynier jest raczej podmiotem zabezpieczającym 
interes zamawiającego. Nie oznacza to jednak całkowitej utraty niezależności 
Inżyniera i braku obiektywizmu w podejmowaniu działań i decyzji. Inżynier jest 
grupą ekspertów inżynierów, specjalistów w dziedzinach i branżach konieczny 
do poprawnej realizacji inwestycji. Ich wiedza teoretyczna i praktyczna oparta 
jest często na konkretnych aktach prawnych i normatywach a przede wszystkim 
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prawach fizyki i chemii i innych nauk ścisłych , gdzie nie ma miejsca na 
relatywizm. Radny zwrócił uwagę, że ponowne powiadomienie o błędzie w 
dokumentacji wraz ze zgłoszeniem konieczności wprowadzenia zmiany jest w 
piśmie z dnia 7 lipca 2014 roku – w dniu 23 marca br. wykonawca powiadomił 
Inżyniera Kontraktu, że dokumentacja projektowa w części dotyczącej 
konstrukcji stalowej jest wadliwa i nie może stanowić podstawy wykonania 
konstrukcji stalowej. „Otrzymane od zamawiającego dopiero w dniu 12 marca 
br. obliczenia konstrukcji mogły stanowić podstawę do stwierdzenia głównych 
wad przekazanej dokumentacji projektowej: 

1. Brak analizy stateczności całej konstrukcji stalowej budynku oraz 
przekroczenia nośności części prętów stalowych. 

2.  Brak możliwości zabezpieczenia do wymaganej klasy odporności ogniowej 
całej konstrukcji stalowej - i tutaj jest sedno problemu. 

3. Brak dostępności na rynku stali wszystkich przekrojów elementów. Według 
oświadczenia projektantów konstrukcji dobór przekrojów prętów został 
oparty o zdezaktualizowaną  Polską Normę a nie w oparciu o program 
produkcji hut stali w Europie – wykonawca powiedział, że nie wini za to 
projektantów, więc kogo? Radny stwierdził, że ktoś wziął za to duże 
pieniądze.  

4. Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej został opracowany niezgodnie z 
przepisami obowiązującego dziś prawa i norm. Projekt wykonawczy 
konstrukcji nie został opracowany w oparciu o zharmonizowane normy EN 
tzw. EUROKODY, co uniemożliwia oznakowanie przez wykonawcę 
konstrukcji znakiem CE. 
(…) 
Wymienione powyżej wady w Dokumentacji Projektowej w zakresie 
konstrukcji stalowej są tego rodzaju, że uniemożliwiają na jej podstawie 
bezpieczną realizację konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem ppoż. „. 
Radny prosił o przypomnienie sobie w tym miejscu katastrofy hali w 
Chorzowie.  

„Pomimo upływu tak długiego czasu Inżynier Kontraktu/Zamawiający nie 
podjął żadnych konstruktywnych działań w zakresie wyeliminowania wadliwej 
Dokumentacji Projektowej i przekazania wykonawcy bądź poprawnej 
dokumentacji bądź dokonania z wykonawcą ustaleń zgodnie z Subklauzulą 
3.5 podpisanej umowy co do dalszego toku działania na budowie  

(…) 

Takie działania a raczej ich brak ze strony Inżyniera Kontraktu uniemożliwia 
wykonawcy rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej 
czyli dalsze kontynuowanie budowy. Ponownie wzywamy do niezwłocznej 
reakcji w tym temacie przez zamawiającego /Inżyniera Kontraktu, działając 
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zgodnie z klauzulą 13.1 Warunków Kontraktowych zgłaszamy konieczność 
zainicjowania przez zamawiającego wprowadzenia zmian…” 

Radny podkreślił, że kolejne pismo jest z dnia 7 lipca br. i dotyczy również 
braków w Dokumentacji Projektowej konstrukcji stalowej budynku. W piśmie 
zawarta jest informacja, że powstało ono ze względu na brak jakiejkolwiek 
konstruktywnej reakcji ze strony Inżyniera Kontraktu. Kolejne pismo jest z dnia 
16 lipca br. od wykonawcy kierowane do Marszałka w sprawie opóźnienia prac 
na budowie CWK, w którym wykonawca mówi iż opóźnienia są wynikiem 
opieszałości działań Inżyniera Kontraktu, o czym informowano Marszałka w 
poprzednich pismach skierowanych do Zarządu Województwa. I dalej informuje 
on, że: „Brak pozbawionej wad Dokumentacji Projektowej, na podstawie której 
wykonawca mógłby prowadzić budowę przy braku jakichkolwiek 
merytorycznych działań naprawczych Inżyniera Kontraktu doprowadził już dziś 
do: 

1. powstania roszczeń wobec zamawiającego pokrywających nieplanowane 
koszty wykonawcy w tym związane w wysokości ok. 4 mln złotych, 

2. co najmniej ok. 7 miesięcznego przesunięcia kontraktowego czasu na 
ukończenie robót. 

I dalej, że do dnia dzisiejszego wykonawca nie uzyskał od Inżyniera Kontraktu 
żadnej rozstrzygającej merytorycznej odpowiedzi na zgłoszone uwagi 
dotyczące spraw technicznych, braki w dokumentacji, wady projektowe  itd.” 

Ostatnie pismo jest z 24 lipca br. i skierowane do Przewodniczącego Sejmiku 
od wykonawcy i informuje ono, że „opóźnienia są wynikiem opieszałości działań 
Inżyniera Kontraktu, którego brak merytorycznych działań doprowadzi niedługo 
do całkowitego wstrzymania robót co najmniej na części budowy”.  

Radny stwierdził, ze wypowiedź przedstawiciela RARR była ku upodobaniu. 
Poinformował, że pamięta sesję w Sokolnikach, gdzie Sejmik  skompromitował 
się na oczach mieszkańców prowadząc debatę w kwestii wprowadzenia 
omawianej inwestycji do budżetu województwa. Radny podkreślił, że będzie się 
bardzo cieszył jeśli Centrum powstanie, będzie bezpieczne i będzie wizytówką 
Podkarpacia. Na dzisiaj tak nie jest. Radny zwrócił się z pytaniem jakie 
wykształcenie ma pan Witold Słowik i jakie pobiera wynagrodzenie.  

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się z pytaniem do Zarządu czy 
potwierdza wykonanie umowy w terminie i czy inwestycja zostanie oddana w 
terminie i rozliczona. Zwrócił uwagę, że radni nie są w stanie rozstrzygać 
kwestii konstrukcyjnych i technicznych. Radni maja nadzorować działalność 
Zarządu Województwa i wypowiadać się w tej kwestii. Radny stwierdził, że 
dziwi go to iż tego typu pisma dochodzą do radnych i jest to niepotrzebne dla 
całości sprawy. Potrzebna jest debata dotycząca ważności inwestycji a od 
uporania się z problemami są fachowcy. Od Zarządu Województwa, Inżyniera 
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Kontaktu i RARR można żądać informacji odnośnie terminowości realizacji 
inwestycji i stosownego rozliczenia. Mówienie dzisiaj o tym czy ktoś będzie tam 
chciał przebywać czy nie tego nie wiemy. Jeśli obawy co do tego mają ludzie, 
którzy projektowali, wykonują i nadzorują to powinni to oni rozstrzygnąć a nie 
radni na sali obrad. Radny stwierdził, że ma poczucie iż chce się wywrzeć 
presję na radnych aby oni z kolei wywarli ją na Zarząd. Jest to co najmniej 
niewłaściwe.  

Radna Lidia Błądek zwróciła się z pytaniem do wykonawcy. Stwierdziła, że 
wiadomo iż przetarg ogłoszony był za poprzedniej koalicji PO, PSL, SLD, która 
wybrała projekt i przygotowała dokumentację. W związku z tym ma pytanie czy 
przystępując do przetargu wiedzieli o problemach, o których dzisiaj mówi. 
Stwierdziła, że dla niej jest  dziwne i niezrozumiałe przystąpienie do przetargu i 
realizacji a nie zapoznać się z projektem. Radna podkreśliła, że decyzja o 
kontynuacji inwestycji była bardzo trudna ale Sejmik zdecydował o tym i 
należałoby to zrealizować.  

Radny Czesław Łączak zwrócił się do Przewodniczącego Sejmiku, że rozesłał 
materiały, o których nawet nie wie Marszałek Cholewiński. Te materiały są 
dokumentami służbowymi pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Radny 
stwierdził, że Przewodniczący zrobił to bez porozumienie z Zarządem i RARR a 
na pewno wbrew Zygmuntowi Cholewińskiemu, który o tym nie wie. Stwierdził, 
że Przewodniczący wprowadził chaos twierdząc ustami pana Tofila, że 
inwestycja jest zagrożona i pseudo dywagacje na temat nośności konstrukcji 
nie będą rozstrzygane na Sejmiku. Stwierdził, że Przewodniczący zrobił błąd. 
Zaproponował aby Przewodniczący natychmiast przerwał żenującą debatę i 
zakończył rozpatrywanie tej sprawy, Stwierdził, że ujawnianie dokumentów jest 
skandalem, który wywołał Przewodniczący.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że niniejszy punkt znajduje się w 
porządku obrad sesji na wniosek Zarządu Województwa . jako Przewodniczący 
Sejmiku otrzymał informacje i uważał przekazanie ich za swój obowiązek. 
Wyjaśnił, że czyni tak ze wszystkimi materiałami, które otrzymuje jako 
Przewodniczący Sejmiku. Stwierdził, że jeśli radny nie życzy sobie aby 
otrzymywać takie materiały to prosi o informacje na piśmie. Przewodniczący 
Sejmiku poinformował, że materiał został wysłany przez Kancelarie Sejmiku na 
jego polecenie i jeśli radny poczuł się urażony to bardzo mu przykro. Zwrócił 
uwagę radnemu, ze jeśli chce przerwania dyskusji to musi zgłosić wniosek 
formalny w tej kwestii.  

Radny Zdzisław Nowakowski podkreślił, że jest przekonany o słuszności 
decyzji w sprawie realizacji inwestycji i jeśli zakończy się ona z powodzeniem to 
będzie to sukces Sejmiku tej kadencji. Bardzo martwi go jednak pewna 
rozbieżność w opiniach wyrażonych przez Marszałka, przedstawiciela RARR 
oraz wykonawców. Stwierdził, że wyczuwa bardzo dużą rozbieżność w 
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interpretacji niektórych faktów i prosi o ich wyjaśnienie.  Marszałek zapewnił, że 
nie ma zaległości jeśli chodzi o wykonywanie na bieżąco zadań, które w ramach 
kontraktu zostały podpisane  a z dokumentacji otrzymanej od wykonawcy 
wynika, że opóźnienia są. W związku z tym pojawia się pytanie czy są 
opóźnienia czy nie. Jeśli one są to ilumiesięczne. Jeśli inwestycja nie zostanie 
wykonana na czas to czy będzie mogła być w całości sfinansowana w takim 
zakresie ze środków unijnych jak zostało to zapisane w kontrakcie czy będą 
kary umowne. Jeśli będą kary umowne to będą one – my w stosunku do 
wykonawcy czy tez odwrotnie tj. wykonawcy w stosunku do nas. Pytał również 
czy w momencie podpisywania kontraktu można było przewidzieć, że 
dokumentacja w części wykonywania konstrukcji dachowej jest obarczona 
błędami technicznymi. Obecnie wiadomo, że jest obarczona błędami 
konstrukcyjnymi, są również sprzeczne opinie lub nie ma ekspertyzy 
niezależnej, że obecna konstrukcja po dokonaniu pewnych przeliczeń  jest 
bezpieczna więc czy czas na potwierdzenie tego faktu mógłby być maksymalnie 
przyśpieszony aby inwestycja mogła biec na bieżąco. Radny poinformował, że 
Martwi go, że nie ma dobrej współpracy pomiędzy wykonawcą a Inżynierem 
Kontraktu. Pytał czy Zarząd Województwa ma wpływ na to aby odpowiedzi na 
pytania wykonawcy były szybciej i bardziej konkretnie realizowane przez 
Inwestora.  

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że ma wrażenie iż dzisiejsza sesja jest jedną 
z ważniejszych w tej kadencji. Osoby oglądające obrady w dużej mierze 
zastanawiają się nad tym, że różnego rodzaju zadania podejmowane są przez 
Zarząd Województwa a o tym co będzie realizowane decydują możliwości 
finansowe i organizacyjne. Dzisiaj dobrnięto do punktu, w którym ta rozbieżność 
i wiedza na temat inwestycji, której koszt wynosi ponad 130 milionów. Radny 
stwierdził, że  trudno wyobrazić aby w materiałach od konsorcjum nie była 
zawarta prawda. Dzisiaj ścierają się słowa przeciw dokumentom i  nie widział 
na nich klauzuli – do użytku wewnętrznego, więc nie widzi problemu, że 
udostępniono go radnym. Radny zwrócił się z pytaniem do wykonawcy czy 
potwierdza to co zostało zapisane w dokumentach przesłanych radnym bowiem 
tam oprócz informacji, że koszty inwestycji są wyższe o kilka  milionów złotych i 
wskazany jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy. Są jeszcze wskazane 
optymistyczne terminy realizacji inwestycji, które wybiegają niestety poza 31 
grudnia 2015 roku. Nie rozliczenie faktur z tego projektu do tego dnia będzie 
skutkować zwrotem całości dotacji, która dzisiaj wynosi ponad 60 milionów 
złotych. Pojawia się więc pytanie jak będzie funkcjonować województwo jeśli 
nie udałoby się do tego czasu zrealizować projektu. Można przenieść koszty na 
2016 rok ale z własnych środków. Radny poinformował, że ma cywilną odwagę 
przyznać się do tego iż nie był wielkim optymistą jeśli chodzi o ten projekt i 
podobnie jak radny Nowakowski uważa, że jest to dobry punkt na mapie 
Podkarpacia jeśli się to zrealizuje. Uważał natomiast zdecydowanie, że montaż 
finansowy i czas realizacji oraz sama zasada jego stworzenia powinna być inna. 
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Obiekt będzie miał wybitnie założenia komercyjne i jak powiedział Marszałek 
Ostróda to zły przykład. Ostróda jest realizowana w ramach partnerstwa 
publiczno – prywatnego. Ktoś uzyskał zezwolenie na korzystanie z tego obiektu, 
być może od samorządu odzyskał działkę i ma dofinansowanie z PARP. Jego 
problemem będzie utrzymanie obiektu przez 20, 30 lat i on będzie udostępniał 
być może w formie kontraktu powierzchnię dla samorządu województwa na 
jego własne imprezy, natomiast wszystko inne będzie robił operator projektu, 
który wybudował obiekt za swoje środki. Taka forma była formą właściwą i do 
zrealizowania bo PARP mógł się do takiej umowy przychylić lecz wybrano inna 
drogę i dzisiaj są obecne konsekwencje. Dzisiaj należy ustalić w trakcie debaty 
fakty i wyciągnąć wnioski jak postępować dalej. Wykonawca określił, że są 
poważne problemy, które rzutują na termin wykonania zadania, który jest 
kluczowy dla kwestii finansowej. Pytanie brzmi czy jest kluczowy czy nie. 
Wszystkie poboczne, drobniejsze sprawy należy zostawić fachowcom, którzy 
znają się na tym lepiej i będą rozstrzygać problemy na budowie. W interesie 
województwa jest ocalenie projektu od utraty finansowania zewnętrznego i 
zrealizowanie go w założonych ramach. Wiąże się to z dużą determinacja 
przede wszystkim po stronie Zarządu i z wywodu Prezes Kostyry nie do końca 
zrozumiał kto tak naprawdę merytorycznie odpowiada i jest Inżynierem 
Kontraktu w tym projekcie. Pytał kto weźmie odpowiedzialność za inwestycję 
jeśli będzie z nią problem.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, ze nie upoważnił radnego Łączaka do 
wypowiadania się w jego imieniu iż nie życzył sobie przywoływanych 
dokumentów. Przewodniczący prowadzi sprawy Sejmiku i wszystkie pisma, 
które wpływają do Sejmiku są w zasadzie do wszystkich radnych i tak 
należałoby rozumieć dokumenty kierowane do Sejmiku. Przewodniczący miał 
nawet obowiązek przesłać te pisma wszystkim radnym . Poinformował, że  w 
innym celu zadał pytanie i chyba nie został zrozumiany. Zadał pytanie czy ktoś 
nie chce manipulować radnymi w tej sprawie i najważniejsze jest to, że 
inwestycje takie robi się przez jedną, dwie czy trzy kadencje i nie jest to sukces 
jednej formacji. Dzisiaj za wcześnie mówić o sukcesie czy przegranej i powtarza 
pytanie do Zarządu czy terminy będą dotrzymane.  

Radna Ewa Draus stwierdziła, że debata na temat budowy CWK jest długa, pół 
roku już trwa  i nie jest to właściwe gremium aby dzisiaj dyskutować na temat 
zarządzania prowadzenia inwestycji bo są do tego powołane właściwe 
instytucje. Jest Inżynier Kontraktu i wykonawca i te sprawy nie dotyczą radnych.  
Adresatem dokumentów przesłanych radnym nie jest Sejmik ani radni, są nimi 
inne osoby i jakiekolwiek wątpliwości dotyczące realizacji inwestycji powinny 
być przede wszystkim zbadane przez właściwą komisję Sejmiku a nie być 
przedmiotem debaty na dzisiejszym posiedzeniu Sejmiku, które nie było 
planowane. Stwierdziła, że radni przyjechali na sesję licząc na to, że będą 
ważne sprawy. Sprawy zarządzania są sprawami wewnętrznymi  i są właściwe 
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gremia po stronie Zarządu. Niewłaściwym jest przekazywanie dokumentów 
radnym, o które się nie zwracali gdyż dotyczy to spraw szczegółowych i trudno 
radnym wyciągać wnioski. Ponadto Ostróda nie jest wzorem zarówno pod 
względem realizacji inwestycji bo każde województwo realizuje inwestycje w 
taki sposób, w jaki zostało to przewidziane. Tutaj przyjęto, że będzie realizował 
Samorząd Województwa więc nie widzi potrzeby odnoszenia się do innych 
instytucji ale jeśli powstały problemy i jeśli jest konflikt pomiędzy wykonawcą a 
zarządzającym to nie Sejmik będzie rozstrzygał kto ma rację. Są od tego 
właściwe.  

Przewodniczący Sejmiku jeszcze raz wyjaśnił, że niniejszy punkt porządku 
obrad był wnioskowany przez Zarząd.  

Radny Mirosław Karapyta stwierdził, że nie może zgodzić się z opinią radnej 
Draus iż jest to niewłaściwe gremium bo niejednokrotnie mieliśmy do czynienia 
z takimi kwestiami, że kluczowe inwestycje dla województwa były poddawane w 
pewien sposób ocenie Sejmiku. Z przekazanych informacji wynika, że wszystko 
to rzutuje na tempo inwestycji i pytania zadawane przez radnych 
Cholewińskiego i Kawę oraz jego idą w tym kierunku czy nie jest ono  
zagrożone. Stwierdził, że obawa i troska nie jest grzechem, tak jak wytykał 
Marszałek iż niepotrzebnie się dyskutuje na ten temat. Ważne jest aby przyszli 
beneficjenci byli pewni, że inwestycja jest dobrze zrealizowana i właściwie 
ulokowana. Radni mają prawo pytać Zarząd. Radny pytał czy w ocenie pana 
Marszałka obecny Inżynier Kontraktu spełnia swoją funkcję ekspercką, mając 
na uwadze elementy definicji Inżyniera przywołanej przez radnego Tofila. 
Drugie pytanie dotyczyło kwestii, że projekt wykonawczy konstrukcji stalowej 
wykonany jest niezgodnie z przepisami prawa. Chodzi o sharmonizowane 
normy EE tzw. EUROKODY, które są wymagane od 1 lipca br. , i tak wynika z 
otrzymanej informacji. Wynika z niej również, że 15 kwietnia br. wykonawca 
powiadomił o tym, że te konstrukcje nie spełniają norm. Radny pytał czy nikt nie 
wiedział, że takie normy będą obowiązywały, co się stało od 15 kwietnia do 1 
lipca br. Prosił o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.  

Radny Maciej Lewicki złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 
Zaproponował aby sprawę przekazać do Komisji Rewizyjnej, która zajęłaby się 
tym tematem. Podkreślił, że jest to sprawa niezwykle ważna dla samorządu 
Województwa. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że przebieg omawiania sprawy CWK daje 
jasny obraz do czego zmierza opozycja, która za nic ma przygotowanie dyskusji 
merytorycznej i wysłuchanie tam, gdzie trzeba i podobnie jak radny Cholewiński 
uważa, że jest to sprawa dla fachowców i ekspertów. Dla nas ważne jest 
oświadczenie Zarządu, które jest przedmiotem zainteresowania Sejmiku.  

Kuriozalne są wystąpienia SLD, zwłaszcza w tym kontekście, że na komisjach 
powinno się rozpatrywać sprawy kluczowe, o czym mówiła radna Kowalska a  
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radny  Kawa w swoim wystąpieniu w swojej arogancji do faktów przerósł 
wszystkich bo niby jest za ale odpowiedzialnego szuka gdzie indziej, niby 
troszczy się ale chce aby wykonawca uzyskał z tego jeszcze jakieś profity. Jest 
to działanie w tym kierunku i niepotrzebnie radni uzewnętrzniają nad zdaniem 
wykonawcy. Bo jak wykonawca mógł stwierdzić bez upoważnienia na mównicy 
że konstrukcja jest nieprawidłowa. Wykonawca albo powinien odstąpić od 
wykonawstwa albo powinien porozumieć się z fachowcami i ekspertami a nie 
uzewnętrzniał się na Sejmiku aby chwalili go radni z SLD i PSL. Radny 
stwierdził, że tak się nie robi i będzie jeszcze czas aby wrócić do sprawy na 
komisjach.  

Przewodniczący Sejmiku – Sławomir Miklicz ponownie podkreślił, że debata 
odbywa się na  wniosek Zarządu.  

Marszałek Władysław Ortyl potwierdził, że informacja niniejsza była wniesiona 
przez Zarząd ale to na Przewodniczącym spoczywa odpowiedzialność w jakim 
wymiarze prowadzi debatę i organizuje pracę Sejmiku więc prosi aby się od 
tego nie uchylać. Poinformował, że Zarząd skierował swoją informację, 
natomiast nie dawał innych materiałów i nie konsultowano z Zarządem tej 
sprawy. Marszałek podziękował za troskę i składane pytanie ale nie za 
wszystkie. Podkreślił, że na sali obrad nie ma rady budowy i trzeba mieć 
granice pytań. Z inwestycja jest wiele problemów. Były nawet kłopoty z 
wydobyciem obliczeń os projektantów, co się jednak udało ale prosi o 
niedyskutowanie na ten temat. Marszałek prosił o nierozgraniczanie bo jak 
zauważył wszyscy będą chwaleni za inwestycję ale odpowiedzialność jest na 
tym Zarządzie, który podpisał umowę. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za jakość wykonania, bezpieczeństwo. System umowy, jaką 
podpisał wykonawca jest ryczałtowy i miał on dokumentację, którą analizował, 
przeliczał i kalkulował więc wiedział co bierze. Zarząd nie chce jednak być w 
takich relacjach z wykonawcą i jeśli pojawiają się uzasadnione błędy i 
wątpliwości to trzeba je wspólnie rozwiązywać. Pism tego typu, co cytowane 
przez radnego Tofila jest około pięć razy więcej. Wykonawca ma prawo 
zgłaszać wątpliwości a Zarząd musi się odnosić i jest to normalna sytuacja na 
budowie. Często budowy są oddane, eksploatowane a sprawy jeszcze toczą się 
w sądzie. Wykonawca zgłosił, że ma wątpliwości co do jakości, stateczności i 
bezpieczeństwa konstrukcji i powinien się wcześniej zapoznać. Jeśli jednak coś 
umknęło to z problemem należy się zmierzyć. Jeśli powiedział, że konstrukcja 
jest niestabilna to jednocześnie zabezpieczył się, że jeśli coś trzeba będzie 
przeprojektować i zmienić to każdy zrobił by tak i prosił o wydłużenie terminu i 
więcej środków. Jest to logiczne. Wykonawca jest partnerem i jest tutaj 
naturalny konflikt pomiędzy wykonawcą i inwestorem i toczy się to w 
określonych schematach. Jeśli chodzi o EUROKODY to RARR odpowie na ten 
temat. Ktoś powiedział, że budynek  „zawali się” i jest to wieszczenie i nie służy 
to inwestycji. Marszałek podkreślił, że jest entuzjastą tej budowy i jest pełen 
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staranności wobec inwestycji Zarząd wie, że jest ona trudna. Realizacja niesie z 
sobą pewne zagrożenia, które są cały czas monitorowane przez Zarząd. 
Marszałek podziękował radnemu Tofilowi za przybliżenie pojęcia Inżyniera 
Kontraktu, który jak zaznaczył jest instytucją wieloosobową, czego nie słuchał 
radny Kawa i dlatego pytał. Pisma, które przytoczył radny Tofil zostały 
zacytowane jednostronnie bo nie było na nie odpowiedzi Zarządu. Podkreślił, że 
Zarząd nie dawał niniejszych pism i odpowiedzialnością Przewodniczącego jest 
czy to się nadaje do publikacji. Jeśli ktoś stawia zarzut to powinna być 
dołączone pismo i odpowiedź na nie. W tej chwili ma wrażenia, że kilka osób z 
Sejmiku staje murem za Prezesem Piętą. Nie można tak czynić i ustawiać się w 
określonej pozycji po przeczytaniu pism. Radni powinni być po tej samej stronie 
co Zarząd. Jeśli chodzi o brak zabezpieczenia ppoż to w tej kwestii wypowiedzą 
się eksperci. Marszałek podkreślił, że nie ma zagrożeń jeśli chodzi o wykonanie 
w terminie inwestycji oraz zagrożeń płynności finansowej. To, że wykonawca 
zgłosił na podstawie ppoż, EUROKODÓW czy niestabilności to inna sprawa i 
jest to wyjaśniane. Marszałek jeszcze raz podkreślił, że nikt z radnych nie prosił 
o pisma i być może będą z tego konsekwencje bo stały się one publiczne i nie 
wie nawet jak to skomentować. Stwierdził, że należy bronić inwestycji i jeśli 
chodzi o Ostródę to przywoływał ją nie w kwestii sposobu realizacji tylko chciał 
zaznaczyć, że jeśli ją stać  na centrum to nikt nie może przyjeżdżać na 
Podkarpacie i nie opowiada bzdur a jeśli to czyni to z naszej strony musi być 
odpór i cieszy fakt, że kilka było. Poinformował, że za nieterminowe wykonanie 
są kary lecz w tej chwili nie można rozmawiać co będzie po 2015 r. lecz nie 
może się zgodzić z radnym Kawą, że wtedy wszystko spadnie na Sejmik. 
Wykonawca daje zabezpieczenia, gwarancje więc jest jeszcze trochę czasu. 
Marszałek wyraził opinię, że praca nad informacją na posiedzeniu komisji jest 
słuszna bo można bardziej poruszyć szczegóły. Odniósł się do pytania radnego 
Cholewińskiego stwierdzając, że jest ono pokrętne i wyjaśnił, że Zarząd nikim 
nie chce manipulować bowiem nie dawał przekazanych pism lecz swoją 
informację. Marszałek jeszcze raz podkreślił, że konflikt pomiędzy inwestorem 
jest naturalny i wpisany od początku w umowę, którą obydwie strony 
parafowały. Marszałek prosił aby nie wyciągać wniosków nie wysłuchawszy 
obydwu stron. Nie może to zostać bez odpowiedzi i w tej sprawie wypowie się 
pan Witold Słowik oraz ekspert Maciaszek, który jest w składzie 
wieloosobowego Inżyniera Kontraktu oraz doradcę Zarządu w kwestii procesu 
budowlanego a także pana Sobolewskiego – autora projektu, który prosił aby o 
inwestycji było jak najmniej dyskusji aby jej nie szkodzić.   

Przewodniczący Sejmiku po raz kolejny zaznaczył, że skoro przekazano mu  
materiał jako Przewodniczącemu Sejmiku to on uznał, że należy go przekazać 
radnym  i nadal będzie czynił w ten sposób.  

Radny Bronisław Tofil zwrócił się do Marszałka stwierdzając, że nie jest 
„chłopcem na posyłki”, że ktoś mu coś kazał powiedzie i on to zrobił. Zwrócił 
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uwagę, że jest niezależnym samorządnym radnym i wykonuje swój mandat tak, 
jak uważa za stosowne. Jeśli Marszałek twierdzi, że nie zna odpowiedzi drugiej 
strony tj. Zarządu to może przytoczyć kilka odpowiedzi – „ Wezwanie do chwili 
obecnej pozostało bez odpowiedzi” i „Dalszy brak działań ze strony Inżyniera 
Kontraktu…” i „Pismo to powstało ze względu na brak jakiejkolwiek 
konstrukcyjnej reakcji …” Radny  stwierdził, że nie będzie ich dalej przytaczał 
bowiem we wszystkich pismach powtarza się, że był brak reakcji i odpowiedzi i 
w związku z tym może stwierdzić, że tych odpowiedzi nie było.  

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że zdrową ideą każdej debaty jest ożywienie 
pozytywnego myślenia wokół tematu i wielokrotność powtórzenia jego nazwiska 
utwierdza go w przekonaniu, ze to co mówił dotarło do wielu osób i z tego jest 
taka dyskusja a nie inna.  Poinformował, że przyłącza się do głosu radnego 
Tofila, bo skoro takie dokumenty są w pewnym obiegu i były wątpliwości co 
najmiej kilka miesięcy temu to warto było wówczas pochylić się nad tym na 
posiedzeniu komisji a nie dzisiaj mieć pretensje do radnych , że mają dostęp do 
dokumentów de facto publicznych, które odnoszą się do jednej z kluczowych 
inwestycji. To, że nie znamy odpowiedzi drugiej strony, to wiele z nich jest w 
tych pismach , bo jeśli nie było reakcji i ktoś tak pisze to rozumie on, że nie 
kłamie a jeśli kłamie to Zarząd ma prawo  pociągnąć do odpowiedzialności. 
Radny zwrócił  się do radnego Łączaka aby nie insynuował, że on jest po takiej 
czy innej stronie bo on jest ostatnim, który chciałby dołożyć do inwestycji 
jakąkolwiek złotówkę.  Radny podkreślił, że chciałby inwestycja zrealizowała 
się.  

Radny Mirosław Karapyta stwierdził, że wiele treści w wypowiedzi Marszałka 
w drugiej części powtórzyło się z pierwszej części i założenia inwestycji 
Marszałek powtórzył drugi raz i było to niepotrzebne, jak również pouczanie 
radnych iż nie słuchają. Radny stwierdził, że  on pytał jak Marszałek ocenia czy 
obecny Inżynier Kontraktu spełnia swoją funkcję i marszałek nie odniósł się do 
tego.  

Marszałek Władysław Ortyl odpowiedział, że ocenia pozytywnie.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że od początku jest gorącym zwolennikiem 
inwestycji i ma nadzieję, że radni nie spowodują, że nie będzie jej szczęśliwego 
finału.  Radny stwierdził, że chce pogratulować panu Jackowi Pięcie , że bardzo 
skutecznie lobbuje na rzecz interesów swojej firmy. Radny poinformował, że 
uczestniczył w kilku spotkaniach organizowanych przez Marszałka, w związku z 
tym, ze były bardzo poważne problemy z tym aby inwestycja była realizowana  i 
był moment, że było o krok od tego aby z niej zrezygnować i tylko determinacja 
Marszałka spowodowała, że będzie szczęśliwy finał sprawy. Były dramatyczne 
momenty, łącznie z tym czy zostaną przekazane środki za część wykonanych 
robót. Radny apelował do Przewodniczącego Sejmiku aby nie przekazywał 
bezrefleksyjnie wszystkich materiałów radnym, które do niego wpływają. 
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Powinien zwrócić się do Marszałka, że jest taka korespondencja czy są 
odpowiedzi czy nie i wtedy dyskusja byłaby krótsza. Radny prosił o udzielenie 
głosu projektantowi Sobolewskiemu oraz profesorowi Detynie, który wiele 
pomógł w sprawie i był wielkim sojusznikiem radnych aby inwestycja była 
dobrze realizowana.  Radny formalnie zwrócił się o udzielenie głosu ekspertom. 

Witold Słowik - pełnomocnik ds. budowy Centrum Wystawienniczo-
Kongresowego w Jasionce  stwierdził, że nieprawdą jest iż występują 
poważne opóźnienia w realizacji inwestycji. Zgodnie z pierwotnym 
harmonogramem z grudnia ubiegłego roku jest on zrealizowany w 100%. Z 
inicjatywy generalnego wykonawcy w marcu został on zaktualizowany i 
rzeczywiście zgodnie z nowym harmonogramem zatwierdzonym w ostatnich 
dniach przez PARP na koniec I półrocza występowały pewne kilkuprocentowe 
opóźnienia.. Mimo sugerowanych przeciwności w miesiącu lipcu otrzymali 
wniosek o wystawienie przejściowego świadectwa płatności. Zgodnie z nowym 
poprawionym harmonogramem  kwota planowanego przerobu była około 1 
milion 700 tysięcy złotych, zgodnie z wnioskiem jest kwota prawie 3 miliony 
złotych. W związku z tym nieprawdą jest, że współpraca układa się tak źle, że 
generalny wykonawca nie jest w stanie realizować inwestycji. Oczywiście od 
początku jest szereg problemów wynikających przede wszystkim z tego, że w 
ramach kwoty ryczałtowej generalny wykonawca nie chce zrealizować kontraktu 
tylko stara się znaleźć dodatkowe środki finansowe. Na wszelkie zastrzeżenia 
dotyczące konstrukcji stalowej ze względu na bezpieczeństwo budynku 
podeszli wnikliwie, została ona przeanalizowana i wnioski końcowe są takie, że 
projekt dostarczony przez zamawiającego co do zasady jest prawidłowy. W 
międzyczasie pierwotni projektanci podnieśli tzw. temperaturę krytyczną a 
podstawowym zastrzeżeniem do tego projektu była kwestia zabezpieczenia 
bezpieczeństwa ppoż, złożyli stosowne oświadczenia i w oparciu o nie zostało 
wydane polecenie Inżyniera Kontraktu aby realizować projekt zgodnie z 
dostarczoną dokumentacją, która była już na etapie postępowania 
przetargowego i wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot zamówienia 
czyli to co podpisał a niestety w praktyce tej inwestycji niejednokrotnie nie chce 
realizować, tego co zostało zamówione tylko starać się szukać różnego rodzaju 
oszczędności i na tym polega spór. Jeśli chodzi o poruszoną kwestię dotyczącą 
jego wykształcenia, przygotowania zawodowego i zarobków to w miesiącu maju 
Przewodniczący wystąpił z interpelacją radnego m.in. w tej sprawie i została 
udzielona szczegółowa informacja i nie wie dlaczego nie została ona 
przedstawiona wszystkim radnym. Gdyby tak się stało dzisiejsze pytanie by nie 
padło. Stwierdził, że Przewodniczący działa wybiórczo i nie stara się być 
obiektywny. Poinformował, że z wykształcenia jest prawnikiem. Nie jest 
inżynierem budowlańcem, co nie znaczy iż nie ma doświadczenia w tym 
zakresie. W ramach kariery zawodowej uczestniczył w realizacji wielu dużych 
inwestycji, w tym Centrum Giełdowego, pełnił również funkcje 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Złotych Tarasów przez cały okres tej 
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trudnej inwestycji. Wyraził nadzieję, że Przewodniczący Sejmiku udostępni 
odpowiedź na jego interpelację.  

Przewodniczący Sejmiku – Sławomir Miklicz stwierdził, że pan Słowik 
oceniał w swojej wypowiedzi Przewodniczącego Buczaka. Poinformował, że 
odpowiedź na interpelację powinna być umieszczona na stronie internetowej i 
na pewno były one tam zamieszczane.  Ponadto jest to odpowiedź kierowana 
do danego radnego. Podkreślił, że ocena wobec Przewodniczącego Sejmiku 
wynika prawdopodobnie z braku znajomości Statutu i Regulaminu Sejmiku i 
warto byłoby się z nimi zaznajomić. Przewodniczący Sejmiku poinformował, że 
podda pod głosowanie wniosek o skierowanie informacji do Komisji Rewizyjnej, 
która może zająć się szczegółowo kwestiami, które dzisiaj podnosił m.in.. 
Marszałek. Ponieważ padły  bardzo poważne zarzuty wobec wykonawcy, który 
powinien dopowiedzieć w tej kwestii . Były zarzuty wykraczające poza ocenę 
pracy. Przewodniczący pytał czy teraz wykonawca chciałby zabrać głos.  

Marszałek Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że Przewodniczący nie może tak 
prowadzić obrad. Wykonawca zarzucił, że jest nieprawidłowa dokumentacja i 
budynek się zawali on nie może tego zostawić bez odpowiedzi. Padły publiczne 
zarzuty i prosi o dopuszczenie do głosu pana Maciaszka. Prosił o nie 
manipulowanie obradami. Stwierdził, że prosił o wyjaśnienie kwestii przez 
ekspertów, do czego on nie ma kompetencji lecz ma przekonanie jak jest 
dlatego prosi o udzielenie im głosu.  

Przewodniczący Sejmiku  poinformował, że oczywiście dopuści do głosu i 
ponieważ zostały postawione zarzuty poprosi wykonawcę o zabranie głosu w tej 
kwestii .  

Prezes Jacek Pięta  poinformował, ze nie będzie odpowiadał na pytania 
szczegółowe dotyczące temperatury krytycznej bo kwestie te oceniają w firmie 
fachowcy. Odniósł się do pytania i zarzutu radnej Błądek i poinformował, że 
wykonawca wiedział co podpisuje bo dostał zweryfikowany projekt z podpisami 
projektantów. Obliczenia, o które prosili otrzymali dopiero 12 marca  i dopiero 
wtedy mogli je dać do biur konstrukcyjnych do sprawdzenia. Nie było to ich 
obowiązkiem bo mogli postawić konstrukcję i pewnie by stała, może rok, może 
pół a może dwa lub dziesięć. Poinformował, że ekspertem rządowym 
powołanym do oceny katastrofy hali w Katowicach był profesor Biegus z 
Wrocławia, który opowiadał mu jak to było i, że formalnie było wszystko w 
porządku a hala się zawaliła i ocenił on również rzetelność wykonania obliczeń 
konstrukcji i on posiada tą opinię.   

Przewodniczący Sejmiku prosił o odniesienie się w skrócie do poruszonych 
kwestii.  

Prezes Pięta odnosząc się do kwestii opóźnień poinformował, że żelbet rośnie i 
nie ma co do niego obaw. W dużej mierze poprawiona została konstrukcja 
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żelbetu. Projekt zobowiązywał ich do tego aby wykonać ponowne obliczenia 
konstrukcyjne tzw. białej wanny i wykonali je oraz poprawili i nie mają żadnych 
problemów z żelbetem. Po pierwszych trzech miesiącach realizacji przedłożyli 
inwestorowi pismo, że chcą przyspieszyć realizację inwestycji ze względu na 
dobre warunki pogodowe i dobre przygotowanie. Przypomina sobie spotkanie z 
panem Słowikiem w dniu 17 grudnia, kiedy przypuszczał iż miesiąc będą się 
organizować do budowy a 7 stycznia już wykonywali wykopy. Cały okres 
nadrobiony na żelbetach w pierwszym okresie stracili bowiem pomimo tego, że 
umowa mówiła iż płatności będą co miesiąc pierwszą transzę otrzymali 16 
maja. Wówczas zaangażowanie na budowie było 16 milionów złotych Pojawiły 
się opóźnienia bo nikt nie dostarczał betonu i stali i stad opóźnienia i po 16 
maja jeszcze raz wznowiono dostawy. Było tak ponieważ był  brak Inżyniera 
Kontraktu na budowie,  brak wiedzy na temat kiedy maja być wystawiany 
faktury i nie jest to wina Marszałka czy Sejmiku. Płatności obecnie wykonywane 
są regularnie. Konstrukcja stalowa powinna przyjechać w sierpniu lecz na 
pewno nie przyjedzie w tym roku ponieważ nie ma gotowego projektu, na 
podstawie którego mogliby realizować. Temperatura krytyczna została ostatni 
raz ustalona 22 lipca br. a ustala się ją na początku procesu obliczeniowego 
statyki  ustala się. Ostatni raz została ona ustalona w dniu 22 lipca. 
Podniesienie temperatury krytycznej to argument, który świadczy przeciw 
bezpieczeństwu tej konstrukcji. Profesor Biegus jest niezaprzeczalnym znawcą 
konstrukcji stalowych w Polsce i  zna opinię pana Maciaszka, którą 
skomentował  i oni na podstawie martwią się o tą konstrukcję. Jeśli chodzi o 
twierdzenia, że wykonawca chce zarobić to pisma pisane są po to aby nie 
czekać trzy miesiące w sprawie przedłużenia kotew marek  i nie ponosić swoich 
kosztów i nie narażać województwa na dodatkowe koszty. Stwierdził, że w 
sposób bezwzględny nie zależy mu na interesie firmy bo ich pierwsza 
propozycja do Zarządu RARR była, że na własny koszt wykonają projekt 
wykonawczy konstrukcji stalowej i takie ustalenia były gotowe do podpisania . 
Wykonanie takiego projektu to koszt 300 – 500 tysięcy złotych i chcieli to zrobić 
sami aby było szybciej ale tak  byłaby to nikła strata w stosunku do tego jakie 
ponieśli straty oczekując na przedłużenie marek. Wykonawca nie może nic 
zrobić sam  bo ma system – buduj a więc wykonuj zgodnie z projektem. Prezes 
poinformował, że nie chce odnosić się do szczegółów technicznych, bo są one 
w opiniach biur konstrukcyjnych z Poznania i Katowic, profesorów Katedry 
Konstrukcji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska z Rzeszowa oraz 
profesora Antoniego Biegusa. Prawdopodobnie RARR zlecił ekspertyzę 
profesorowi Szlendakowi, która częściowo potwierdza a częściowo zaprzecza. 
Stwierdził, że prawa kosztów dotknęła go najbardziej bo chcą wybudować 
budowę, która mogliby się chwalić.  
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Przewodniczący Sejmiku zaproponował 15 minut przerwy, w trakcie której 
zostanie usunięta usterka sprzętu technicznego.  

 

Przerwę ogłoszono o godzinie 19.45. 

Po przerwie o godzinie 20.15 Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady i 
poinformował, że w jej trakcie ustalił z Marszałkiem iż z grona ekspertów 
wystąpią jeszcze trzy osoby zabierając głos po 5 minut maksymalnie.  

 

Pierwszy z ekspertów poinformował, że prowadził i kończy rozliczać budowę 
Centrum Kongresowego w Arłamowie, która jest dwukrotnie większa od 
omawianej i w niektórych miejscach bardzie skomplikowaną, położona w innej 
strefie śniegowej z dużo większymi zagrożeniami dla kopuły. Przy tej inwestycji 
jest trochę inne zadaszenie niż w Jasionce ale jest ono w innych warunkach. 
Stwierdził, że radni są wprowadzani w błąd i nie jest to tylko jego opinia. 
Poinformował, że ma uprawnienia projektowe i wykonawcze, pracuje 17 lat w 
zawodzie, przy swojej inwestycji brał udział przy przeprojektowywaniu,  
optymalizowaniu konstrukcji i wie o czym mówi. Poinformował, że sprawdzał 
konstrukcje osobiście z projektantami, którzy są atakowani o brak analizy 
projektu. W pismach zawarto zarzuty i tak przedstawiciel generalnego 
wykonawcy twierdzi, że projekt jest opracowany niezgodnie z obowiązującym 
prawem – stwierdził, że jest zgodny z tym prawem przed przetargiem i 
obowiązującym w obecnej chwili. Nie ma obowiązku stosowania EUROKODÓW 
i nikt takiego obowiązku do tej pory nie wprowadził i potwierdzić to może pan 
Detyna jako Prezes Izby Inżynierów. Eurokody żadnym przepisem nie są 
powoływane do projektowania tego typu konstrukcji. Takie konstrukcje na 
podstawie rozporządzenia 305 z 2011 roku UE są uznane za bardzo 
odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa tego typu obiektów i na jego 
podstawie wprowadza polską ustawę o wyrobach budowlanych tego typu 
produkty jak konstrukcje stalowe i dźwigary na realizację obiektu. Prezes Pieta 
cały czas podnosi na radach budowy kwestię braku spełnienia tych warunków. 
Warunki są spełnione bo ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza tego typu 
konstrukcje w art. 10 na podstawie jednostkowego stosowania,  problem jest po 
stronie producenta i wykonawcy natomiast bezpodstawne kwestionowanie jest 
niedopuszczalne Drugi istoty element podnoszący przez Prezesa Pietę dotyczy  
braku analizy stateczności  konstrukcji, ekspertyza przez niego przedstawiona 
nie podaje żadnych danych wyjściowych do wykonanych obliczeń , nie pozwala 
zweryfikować ich jakości oraz poprawności założonego modelu. Konstrukcję 
sprawdzały uprawnione biura projektowe i one oraz on sam  i jest przekonany 
na dzisiaj, że konstrukcja jest bezpieczna. Jeśli chodzi o brak możliwości 
zabezpieczenia konstrukcji do odpowiedniego stopnia ochrony pożarowej R 60 
to konstrukcja w projekcie oryginalnym była zabezpieczona do R 60 i było to 
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możliwe do osiągnięcia ale trudne bo generalny wykonawca musiałby 
zabezpieczać bardzo grubymi powłokami. Wychodząc mu naprzeciw dokonali 
przeliczeń konstrukcji aby dobrać powłoki łatwiejsze do pozyskania na naszym 
rynku i używanie argumentów, że nie da się zabezpieczyć konstrukcji jest 
nieuprawnione, zmiana temperatury krytycznej wynika z tego, że próbują  
pomóc wykonawcy i dzisiaj dostał pismo, w którym podpowiada się mu się 
trzech producentów, którzy mogą zabezpieczyć budowę w sposób właściwy. 
Poinformował, że d początku źle odbiera współpracę relacji Inwestor – 
Wykonawca bo powinno być więcej dobrej woli ze strony wykonawcy.  

Pan Henryk Sobolewski – główny projektant  CWK Województwa 
Podkarpackiego poinformował, że jego marzeniem było zrealizowanie obiektu 
o tej funkcji i formie i teraz ma drugie marzenie aby został on wykonany. Zwrócił 
się z prośbą do generalnego wykonawcy o współpracę ponieważ na budowie 
nie mogą być podziały my i oni. Musi być zespół, który ma wspólne cele i jeśli 
tego nie będzie to wynik może być różny. Inwestycja jest trudna i porównując ja 
do np. Złotych Tarasów, to była ona projektowana 4 lata a tutaj trwało to 1,5 
roku . Każda budowa ma swoje wyzwania. Prezes Pieta powiedział nieprawdę, 
że poprawiał białą wannę bo nie robił tego tylko była ona wynikiem warunków 
atmosferycznych,  wyrazili zgodę i Prezes wie, że od początku był tego 
zwolennikiem ponieważ spadki temperatury były poniżej 5%. Zwrócił się z 
prośbą do Prezesa Pięty  aby nie tworzył spirali ekspertyz, ocen i opinii 
ponieważ nie zawsze one się sprawdzają. Efekty czterech opinii, o których 
mówił Prezes są takie, że pierwsza z nich mówi iż dobrze zrealizowane są 
obliczenia. Druga opinia mówi, że między 4% a 8% nie ma wytrzymałości na 
5 tysięcy 680 elementów. Oznacza to, że trzeba pogrubić ścianki rur stalowych 
od 8 do 10 mm  i problem ten powinien być rozwiązywany a na radach 
technicznych i to prosi.  Jaki jest bowiem sens zbierać opinie po całym kraju i 
oni dostają je jako ostatni. Pismo skierowane od wykonawcy w sprawie ochrony 
ppoż myli § z warunków technicznych. Projektant inwestycji podkreślił, że 
budowa jest szansą dla całego Podkarpacia i historia nas za to oceni dlatego 
musi być współpraca.  

Zbigniew Detyna – Szef Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa 
podkreślił, że zawód inżyniera budownictwa jest zawodem zaufania 
publicznego. Poinformował, ze jest doradcą Marszałka i zajmuje się oceną 
prawidłowości procesu budowlanego. Warto aby radni wiedzieli, że uczestników 
procesu budowlanego definiuje wprost ustawa prawo budowlane. Art.17 tej 
ustawy wyznacza kto jest uczestnikiem procesu budowlanego. Nie jest nim szef 
formy wykonawczej ani profesorowie. Każdy inżynier budownictwa aby 
wykonywać swój zawód musi posiadać uprawnienia budowlane. Poinformował, 
że nie dysponuje przywoływanymi na sesji pismami ale przysłuchiwał się 
dyskusji, w trakcie której wykonawca artykułował zastrzeżenia wobec projektu. 
Mogą one być ale przedstawia się je inwestorowi, który decyduje jak dalej ma 
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trwać proces budowy. Z ustawy prawo budowalne wynika wprost, że jeżeli są 
zastrzeżenia co bezpieczeństwa budowy to jest obligatoryjny obowiązek 
Kierownika Budowy wstrzymać budowę a tutaj tak się nie stało. Ponadto 
inwestor otrzymując zastrzeżenia ma obowiązek zająć stanowisko, które jest 
dla wykonawcy wiążące. Inwestor zasięga opinii projektantów, którzy podpisali 
się pod projektem będącym przedmiotem przetargu. Projektanci wyrażają swoje 
stanowisko, inwestor zasięga opinii ekspertów w materii dotyczącej zastrzeżeń i 
podejmuje ostateczną decyzję i może nakazać kontynuowanie budowy. Jeśli 
chodzi o Eurokody to sytuacja prawna jest taka, że  projektanta nie obligują 
żadne normy. Projektant ma zgodnie ze swoją wiedzą techniczną prawidłowo 
zaprojektować obiekt budowlany. Nie ma żadnych przepisów ani na poziomie 
UE ani w kraju, które wyznaczałby ścieżkę postępowania projektantowi. 
Przywoływana była data 1 lipca 2014 r. i prawdopodobnie pojęcie normy 
zharmonizowanej i ta data oznaczają, że piszący krytyczną uwagę miał na myśli 
normę zharmonizowaną ale dotyczącą wyrobów budowlanych czyli możliwości 
prawnej zastosowania na budowie konkretnego materiału budowlanego. 
Kwestia ta jest jednoznacznie rozstrzygnięta. Wyrób budowlany zastosowany 
na budowie w Polsce musi być oznakowany CE. Jest to kwestia 
bezpieczeństwa i o tym mówi norma PNEN 1090 i ona weszła w życie 1 lipca 
br. Wiedza o tej normie w sensie prawodawstwa i  dyrektywy unijnej była 
dostępna od ponad roku. Kwestia znakowania CE jest obligatoryjna.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Janusz Konieczny stwierdził, że radni nie 
mają woli aby inwestycja nie powstała, jest wręcz odwrotnie chociaż w 
przeszłości różnie bywało i on miał również inne zdanie bo chodziło 
równomierny rozwój Województwa Podkarpackiego. Dzisiaj dyskutuje się nad 
tematem wywołanym nie przez radnych lecz Zarząd i on nie rozumie osób, 
który widzą przeciwników w innych. Tak jak powiedziała radna Anna Kowalska 
jeśli będą osiągnięcie to nasze a jeśli coś nie wyjdzie to również nasze. 
Wiceprzewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą aby pozwolić 
Przewodniczącemu Sejmiku prowadzić obrady.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że szkoda iż Przewodniczący Sejmiku  
wybiórczo ograniczał wystąpienia niektórych gości bo gdyby wcześniej zostali 
ono dopuszczeni to dyskusja byłaby krótsza. Ponadto stwierdził, że nie ma 
powodu aby Komisja Rewizyjna zajmowała się tematem. Można byłoby 
zorganizować połączone posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz 
Gospodarki i Infrastruktury. Dyskusja  w tym gronie będzie pożyteczna a 
wnioski przekazane na sesje pomogą sprawniej procedować. Radny odniósł się 
do wypowiedzi Przewodniczącego Sejmiku, że on jako Przewodniczący nie 
dopełnił obowiązku w kwestii odpowiedzi na interpelacje i on w trakcie przerwy 
sprawdził na stronie internetowej, że nie było interpelacji w tej sprawie lecz 
zapytanie i w związku z tym nie ma obowiązku jego publikacji. 
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Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że kwestię tę komentował pan Słowik, 
natomiast on stanął w obronie Przewodniczącego Sejmiku, że nie traktował 
takich rzeczy wybiórczo i wszystko było w porządku i ma nadzieje, że wszyscy 
radni tak to zrozumieli jego wypowiedź i on ją jeszcze raz potwierdza.  

Radna Ewa Draus złożyła wniosek aby sprawą CWK zajęły się komisje 
merytoryczne. Poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju 
Regionalnego i Gospodarki i Infrastruktury w sierpniu br. chętnie zajmie się tą 
sprawą. Zwróciła uwagę, że wciągu tej dyskusji i tak nie zostaną rozstrzygnięte 
sprawy  dotyczące szczegółów budowy.  

Marszałek Władysław Ortyl podziękował za dyskusję. Stwierdził, że były w niej 
elementy, które nie powinny się pojawić. Gdyby eksperci wcześniej zabrali głos 
to być może nie byłoby źle nakierowanej dyskusji. Poinformował, że jeszcze nie 
wszystkie media skomentowały dyskusję ale na portalach internetowych jest 
informacja, że budowa CWK jest zagrożona. Marszałek poinformował, że  
budowa nie jest zagrożona, płatności realizowane są na bieżąco, wykonawca 
nie naliczył żadnych odsetek i nie ma kar umownych. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku zamknął dyskusję i zarządził głosowanie 
nad zgłoszonymi wnioskami. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że wnioski radnego Lewickiego i radnej Ewy 
Draus są wnioskami formalnymi i wskazane jest aby był dopuszczony głos 
przeciwny. Jego głos przeciwny dotyczy wniosku radnego Lewickiego o 
przekazanie sprawy do Komisji Rewizyjnej . Wniosek radnego nie jest 
sformułowany i nie ma ustalonego zakresu. Radny jeszcze raz podkreślił, że 
jego głos jest przeciw w stosunku do wniosku Lewickiego.  

Przewodniczący Sejmiku prosił o sformułowanie wniosku 

Radny Czesław Łączak prosił radnego Lewickiego o wycofanie wniosku ze 
względu na brak formalny tj. brak na piśmie i brak zakresu dla Komisji 
Rewizyjnej. W przypadku niewycofania wniosku prosił o zagłosowanie przeciw 
jako niepotrzebne obarczanie Komisji Rewizyjnej sprawą, która powinna być w 
gestii Zarządu a jeśli miałby zając się tym Sejmik, to w jego imieniu komisje 
merytorycznie przygotowane tj. Komisja Rozwoju Regionalnego oraz 
Gospodarki i Infrastruktury. 

Radny Lewicki podtrzymał swój wniosek. 

 

Za wnioskiem złożonym przez radnego Lewickiego głosowało 14 radnych, 14 
radnych było przeciw, 3radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji. 
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Za wnioskiem zgłoszonym przez radną Ewę Draus głosowało 25 radnych, 2 
radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

Wniosek został przyjęty.  

 

Wniosek o odwołanie Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wystąpił jako Przewodniczący 
Sejmiku  o ekspertyzę prawną do Kancelarii Prawnej Chmaj i Wspólnicy z 
zapytaniem czy Zarząd Województwa ma kompetencje zgłaszania w tej sprawie 
wniosku o własne odwołanie.  Po otrzymaniu tej ekspertyzy przekazał sprawę 
do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej aby to zbadać. W międzyczasie 
pojawiła się opinia prawna Biura Prawnego UMWP, która mówi iż Komisja 
Rewizyjna nie musi się tym zajmować i opiniować wniosku. Ta opinia prawna 
wykluczała wcześniejszą opinię prawną wydaną przez Biuro Prawne, która 
zalecała zbadanie projektu uchwały przez Komisję Rewizyjną, która 
kwestionowała jeszcze wcześniejszą opinię prawną. Ekspertyza prawna 
przekazana Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w swojej sentencji mówi o 
tym, że Zarząd nie ma kompetencji składania wniosku w tej sprawie. 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że daje to pod rozwagę Sejmikowi,  nie 
ma w tej sprawie opinii Komisji Rewizyjnej, która nie została zwołana  zgodnie z 
trzecią opinią prawną na ten temat. Radni zadecydują co w tej kwestii należy 
uczynić i jakie rozwiązania przyjąć. Poinformował również radnych, że czuje się 
w obowiązku poinformowania radnych o kilku opiniach prawnych oraz braku 
opinii Komisji Rewizyjnej.  

Marszałek Władysław Ortyl prosił o przedstawienie opinii prawnych, które 
zostały wypracowane oraz o dyskusję dopiero po ich zaprezentowaniu.  

Przewodniczący Sejmiku pytał czy przedstawiać wszystkie cztery opinie. 

Pan Marszałek poinformował, że chodzi mu o rozszerzoną opinię Biura 
Prawnego UMWP. 

Radca Prawny UMWP – Jacek Rudnicki poinformował, że opinie prawne były 
wydawane sukcesywnie w miarę rozwoju sytuacji ale konkluzja jest taka, że 
generalnie w tej sprawie Zarząd nie ma wniosku uchwałodawczego  bo wniosek 
niejako sam się wygenerował z mocy prawa, samo zagłosowanie przeciw 
absolutorium spowodowało automatycznie z mocy prawa powstanie wniosku o 
odwołanie Zarządu Województwa.  Drugą sprawą jest to kiedy kwestia 
odwołania Zarządu pojawi się w porządku obrad. Wniosek już jest , kwestia jest  
kiedy pojawi się to w porządku i tutaj inicjatywę mógł mieć Zarząd wnosząc 
wniosek i powołując się na to, że według Regulaminu Sejmiku to on sporządza 
projekty uchwał i on wnioskował do Przewodniczącego Sejmiku aby umieścić 
ten punkt w porządku obrad. Przepisy prawne dość enigmatycznie mówią czym 
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ma być to głosowanie poprzedzone. Ustawa mówi o wniosku Komisji 
Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i kwestia jest tego typu 
co to ma być za wniosek, czy nowy wygenerowany wniosek po głosowaniu nad 
absolutorium czy ten sam wniosek, który był wcześniej a ma być tylko 
przedłożony. Po dyskusjach i analizie w piśmiennictwie radcy prawni doszli do 
wniosku, że to nie ma być nowy wniosek tylko ten, który już wyprocedowała 
Komisja Rewizyjna. Pan Mecenas poinformował, że taka jest ostateczna opinia 
prawna Biura Prawnego UMWP. 

Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Poinformował również, że podobne stanowisko zajęła RIO, która stwierdziła, że 
wydała już opinię i żadnej innej nie będzie.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że Radca Prawny przedstawił ostatnia opinię 
prawną z dnia 28 lipca 2014 r.  

Opinie prawne wydane przez Biuro Prawne w UMWP przed 28 lipca 2014 r. 
stanowią załącznik nr 8 do protokołu.  

Przewodniczący Sejmiku przytoczył konkluzję opinii prawnej przygotowanej na 
jego zlecenie przez Kancelarię Radcowską Chmaj i Wspólnicy tj., że w opisanej  
sytuacji Zarządowi Województwa Podkarpackiego, w związku z nieudzieleniem 
mu absolutorium, nie przysługuje inicjatywa uchwałodawcza w zakresie 
uchwały o odwołaniu Zarządu ze względu na oczywista konkluzję interesów. 
Należy jednak podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie w opisanej sytuacji 
aby Zarząd sam podał się do dymisji, ale niedopuszczalne jest wkraczanie w 
kompetencje Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a tym w istocie jest 
inicjatywa uchwałodawcza, z którą wystąpił Zarząd.  

Opinia niniejsza stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że poddaje niniejszą uchwałę 
procedurze i nie kwestionowanego wprowadzenia tego do porządku obrad sesji.  

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że w związku z tym iż jest kilka opinii 
prawnych a ona lubi procedować kiedy jest pełna jasność czy projekt uchwały, 
który ma być głosowany jest zgodny z prawem i na podstawie § 28 pkt 4 
Regulaminu Sejmiku składa wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały 
Sejmiku w sprawie odwołania Zarządu Województwa Podkarpackiego do prac 
w Komisji Rewizyjnej. Jako uzasadnienie podła, że konieczne jest uzyskanie 
kolejnej opinii prawnej w tej sprawie. 

Wniosek został złożony w formie pisemnej i stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu.  
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Marszałek Władysław Ortyl zwrócił się z prośba o przedstawienie opinii Prawnej 
UMWP, bo opinia zaprezentowana przez Przewodniczącego Sejmiku z 
konkluzją jest niewłaściwa bo wniosku nie wygenerowano lecz on istnieje i oni 
go tylko przedłożyli do Sejmiku. Taka możliwość ma Zarząd, Przewodniczący i 
grupa radnych. Marszałek stwierdził, że niemożliwym jest aby posługiwać się 
opinią prawną przedstawioną przez Przewodniczącego Sejmiku. Stwierdził, że 
jest ona bardzo lakoniczna i zawiera tylko dwie konkluzje, w tym jedna jest 
bardzo światła i mówi aby Zarząd podał się do dymisji. Marszałek podkreślił, ze 
tutaj mówi się o procedurze rozpatrzenia wnioski, który wynika po absolutorium.  

Marszałek apelował o rozstrzygnięcie tej sprawy w dniu dzisiejszym.  

Marszałek stwierdził ponadto, że Przewodniczący Sejmiku nie mając żadnej 
opinii prawnej w tej sprawie zakazał zwoływania Komisji Rewizyjnej, po czy 
następnego dnia odblokował zwołanie, kiedy już komisja nie mogła się spotkać. 
Dzisiaj się okazuje, że jest to niepotrzebne. RIO również stwierdziła, ze nie 
będzie już wydawać opinii bo to uczyniła i nie trzeba tego głosować bo 
Przewodniczący sam powinien podjąć decyzję. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że opinia RIO wpłynęła w poniedziałek, we 
wtorek odbyła się Komisja Główna i powiadomił ją, że  w związku z tym iż 
trzeba to zlecić Komisji Rewizyjnej będzie planował wprowadzenie tego z 
inicjatywy Prezydium Sejmiku na sesję wrześniową. Zarząd uprzedził te 
starania i jest to dzisiaj. Poinformował, że w przywołanej przez niego konkluzji 
nie było mowy o wniosku.  

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że nie można składać wniosku o ponowne 
odesłanie do Komisji Rewizyjnej i jest to niedopuszczalne, bo jakie nowe fakty 
zaistniały? Żadne. Odwołanie Marszałka reguluje art. 37 ustawy o samorządzie 
województwa. Radna stwierdziła, że nie rozumie o co tutaj chodzi, są to jakieś 
gry, przeciąganie, uprawianie polityki i granie tym tematem aby jak najdłużej 
było o tym w mediach. Radna stwierdziła, ze nie ulega wątpliwości iż Komisja 
Rewizyjna już raz wydała opinię i nie ma potrzeby aby jeszcze raz to czyniła, 
nie można tego ponownie rozpatrywać bo nie ma żadnych nowych faktów, które 
by nie były znane i wniosek taki jest niedopuszczalny i nie można go w ogóle 
głosować. Absurdalnych wniosków nie poddaje się pod głosowanie. Wniosek o 
odwołanie powstaje z mocy prawa z chwilą nieudzielenia absolutorium, Zarząd 
wprowadza go do porządku i ma takie prawo. Radna stwierdziła, że opinia 
prawna przedstawiona przez pana Chmaja nie jest opinią bo nie zawiera stanu 
faktycznego, nie przywołuje właściwych przepisów prawnych, nie stawia 
właściwych wniosków. Radna zwróciła się z pytaniem co to za wniosek 
stwierdzający, że Zarządowi nie przysługuje inicjatywa uchwałodawcza w 
zakresie uchwały o odwołaniu Zarządu ze względu na oczywistą kolizje 
interesów. Pytała jakich interesów. Ustawa o samorządzie województwa mówi 
wyraźnie, ze w każdej sprawie Zarządowi przysługuje inicjatywa 
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uchwałodawcza i gdyby nie było przepisu, że wniosek o odwołanie powstaje z 
mocy prawa to inicjatywa tutaj przysługuje każdemu podmiotowi wymienionemu 
w § 29 Statutu oraz w ustawie a zwłaszcza przysługuje Zarządowi. Podobnie § 
14 Regulaminu mówi, że inicjatywa uchwałodawcza w każdej sprawie 
przysługuje Zarządowi. Radna podkreśliła, że wnioski  sformułowane przez 
pana Chmaja są nieuprawnione bo nie są poparte żadnymi przepisami. Radna 
stwierdziła, że dziwi ją iż Przewodniczący Sejmiku nie znalazł prawników na 
miejscu, ponadto nie jest to opinia lecz dwa zdania i pan Chmaj radzi aby 
Zarząd podał się do dymisji. Nie pisze również na jakiej podstawie prawnej taki 
wniosek wysuwa. Radna zwróciła uwagę, że ta opinia prawna jest 
kompromitacja i dlatego ma pytanie ile Przewodniczący Sejmiku zapłacił za nią 
z pieniędzy podatników, jeśli nie zostało to jeszcze zapłacone to proponuje aby 
Marszałek, który decyduje o wydatkach tego nie czynił.  Radna poinformowała 
również, że zapoznała się dokładnie z opinią Kolegium RIO i bardzo zdziwiło ją 
dlaczego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa, w odpowiedzi na 
ich skargę podnoszącą m.in., że nieudzielenie  absolutorium musi poprzedzać 
uchwała o nie przyjęciu w całości lub znacznej  części sprawozdania 
finansowego budżetu województwa, co jest podkreślone w wielu 
orzecznictwach  i w praktyce wielu RIO,  RIO w Rzeszowie odpowiada, że nie 
jest zasadne twierdzenie skarżących iż nieudzielenie absolutorium musi 
poprzedzać uchwała o nie przyjęciu w całości lub znacznej  części 
sprawozdania finansowego. Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku kiedy nie 
udzielono absolutorium Zarządowi pod kierownictwem Marszałka Karapyty, RIO 
uznało to za niezgodne z prawem i stwierdziło iż nieudzielenie absolutorium 
musi poprzedzać uchwała o nie przyjęciu w całości lub znacznej  części 
sprawozdania finansowego. Radna przytoczyła część przesłanej wtedy przez 
Kolegium RIO opinii Prawnej informując iż RIO napisało: „W procedurze 
absolutoryjnej nie sformułowano bowiem zarzutów dotyczących wykonania tego 
budżetu oraz nie podważono wyjaśnień Zarządu odnośnie przyczyn niepełnego 
wykonania zaplanowanych dochodów i wydatków”.  RIO dalej rozwija swoją 
opinię podpierając się orzecznictwem iż warunkiem prawidłowości decyzji 
organu stanowiącego o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi jest wykazanie 
oraz uzasadnienie przez ten organ, że w związku z niewykonaniem istotnych 
zadań określonych w uchwale budżetowej doszło do kwotowego naruszenia 
granic wydatków i to z winy Zarządu. Radna stwierdziła, że nie rozumie tej 
kwestii bo jest identyczna sytuacja a są dwie odmienne opinie RIO i dlaczego w 
identycznej sytuacji Kolegium RIO ma tak różne poglądy. Radna podkreśliła, że 
ma wątpliwości czy nie doszło do naruszenia prawa przez RIO i zauważyła, ze 
zgodnie z ustawą nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych 
sprawuje minister  właściwy ds. administracji publicznej na podstawie kryterium 
zgodności z prawem. Radna poinformował, że uważa iż Zarząd powinien 
wystąpić do ministra administracji publicznej celem zbadania czy Kolegium RIO  
w przedmiotowej sprawie nie naruszyło prawa. Warto byłoby to wyjaśnić i 
sprawdzić czy w tej sprawie wszystko jest w porządku. Dobrze, że jest kontrola 
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ale kryteria o zasady tej kontroli powinny być jasne. Radna jeszcze raz 
podkreśliła, że opinia prawna zawsze musi mieć podstawę prawną i 
Przewodniczący Sejmiku jako prawnik nie powinien jej w ogóle pokazywać. 
Poinformowała, że ona zgadza się z opinia prawną poszerzona Biura Prawnego 
UMWP. Jeszcze raz podkreśliła, że nie można odsyłać projektu uchwały do 
Komisji Rewizyjnej bo jest to niezgodne z ustawa o samorządzie województwa, 
statutem i regulaminem. Prosiła o procedowanie i współpracą z Zarządem  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że jest to kolejna opinia prawna, którą 
radna kwestionuje i  było tak w przypadku opinii wydanej w innej sprawie przez 
Biuro Prawne UMWP.   

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że zgłosiła wniosek formalny i prosi o 
poddanie go pod głosownie bo od  wyników głosowania zależy dalsza dyskusja. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zgłoszeni są do zabrania głosu 
kolejni mówcy, którym udzieli głosu a jeśli będzie wniosek o zamknięcie 
dyskusji to po udzieleniu im głosu podda taki wniosek pod głosowanie.  

Radny Zygmunt Cholewiński zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że najpierw musi udzielić głosu 
radnym, którzy zgłosili się do wystąpień.  

Radny Wojciech Buczak powtórzył słowa radnego Łączaka skierowane poza 
mikrofonem do radnej Teresy Kubas – Hul, że „nie jesteśmy tak daleko na 
wschodzie” . radny zwrócił się do Przewodniczącego Sejmiku stwierdzając, że 
sprawa jest prosta i niepotrzebnie komplikowana  a nawet  dochodzi do 
manipulacji bo po zabiegach Marszałka i jego klubu w końcu ten punkt znalazł 
się w porządku obrad a teraz jest próba zdjęcia z porządku obrad , co jego 
zdaniem byłoby bezprawne. Punkt jest w porządku obrad i powinien być 
zrealizowany. Przypomniał, że kiedy głosowano udzielenie absolutorium dla 
Zarządu z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, większość radnych była za tj. 
16 radnych było za, 15 przeciw a w głosowaniu nie brał Jan Burek – członek 
Zarządu Województwa, co jest również znamienne i w związku z tym, że 
udzielenie absolutorium nie uzyskało wymaganych 17 głosów skutkuje to 
automatycznie wnioskiem o odwołanie Zarządu. Nie ma potrzeby dyskusji czy 
Zarząd ma inicjatywę uchwałodawczą, trzeba zrealizować porządek obrad i 
doprowadzić do glosowania nad odwołaniem Zarządu.  Zarząd ma wiele zadań 
do wykonania,  takich jak Kontrakt Wojewódzki, budowa CWK itp. jeśli będzie 
20 radnych za dowołaniem to Zarząd odejdzie a jeśli nie to będzie pracował do 
końca kadencji. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że dochodzi się do apogeum spraw, które 
chce przeprowadzić Platforma Obywatelska, PSL i SLD oraz jeden radny z 
opaską na twarzy i drugi, którego sprawa jest wyjaśniana. . 
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Przewodniczący Sejmiku poinformował radnego, że przywołuje go do 
porządku. 

Radny Łączak pytał na jakiej podstawie to czyni i czy mówi nieprawdę. 
Stwierdził, ze jeśli mówi nieprawdę to prosi złożyć zarzut. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że wśród nas nie ma żadnego radnego  z 
opaską na oczach i chodzi o zwykłą  ludzką przyzwoitość i jako Przewodniczący 
ma obowiązek pilnować aby wypowiedzi w tym gronie były godne sprawowania 
mandatu radnego.  

Radny stwierdził, że przechodząc do meritum zamiaru Platformy Obywatelskiej, 
SLD i PSL i tzw. radnych niezależnych ma opinię prawną, która mówi iż nie 
można czynić użytku w złej wierze z zapisów prawnych. Być może jest zapis w 
Regulaminie, który z rechotem, jak rechot Marszałka i mówi tutaj o Mirosławie 
K. , który  może dawać możliwość… 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w tym momencie ogłasza przerwę. 

Radny Łączak stwierdził, że Przewodniczący Sejmiku nie ma prawa w tej chwili 
ogłaszać przerwy. Zwrócił się do Przewodniczącego, że robią skandal i to jest 
ich wina. Przegrali i przegrają nadal.  

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że Przewodniczący Sejmiku może ogłosić 
przerwę na posiedzenie komisji lub Zarządu a takiego wniosku nie było.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że radna Lidia Błądek ma racje i w związku 
z tym nie ogłasza przerwy. Zwrócił się z pytaniem do radnego Łączaka czy chce 
kontynuować swoją wypowiedź.  

Radny potwierdził, że tak. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, ze dzisiaj powinna być rozstrzygnięta 
sprawa legitymacji Zarządu i prowadzenia spraw województwa. Mówiąc o tym, 
że nie należy czynić użytku z zapisów formalno – prawnych czyni to w 
kontekście, że bez opinii prawnych każdy radny powinien merytorycznie 
podejmować decyzje i uchwały aby jak najszybciej rozstrzygać dla dobra 
województwa. Odkładanie dzisiaj głosowania w myśl przywoływanej opinii 
jednego profesora jest co najmniej niestosowne, jest nietaktem w stosunku do 
radnych oraz do wypłacanych środków Biuru Prawnemu UMWP. Radny zwrócił 
się do Przewodniczącego Sejmiku, że wydaje się iż w ramach posiadanych 
kompetencji, zapisów statutowych i przyzwoitości radni powinni głosować tak, 
aby sprawę rozstrzygnąć. Jeśli koalicja, która widzi przed sobą stchórzy to 
stchórzy definitywnie. Należy głosować i nie ma innego rozwiązania.  Prosił aby 
nie szukać wybiegów bo przegrali już jedno głosowanie, przegrają teraz i będą 
przegrywać wszystkie następne.  
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Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że jak sądzi dla Biura Prawnego 
UMWP środki wypłaca Marszałek.  

Radny Mieczysław Miazga – poinformował, że Komisja Rewizyjna jest w 
kłopotliwej sytuacji bo wpłynęło wiele interpretacji prawnych i do końca nie było 
wiadomo czym powinna się zająć lub nie. Poinformował, że komisja jest 
dyspozycyjna,  on jako Przewodniczący jest zawsze zdyscyplinowany i zgodnie 
z wcześniejsza opinią był gotów zwołać posiedzenie komisji, które zostało 
zablokowane przez Przewodniczącego Sejmiku i komisja nie odbyła się, 
chociaż on stawił się jako jedyny na posiedzenie. Opinia pojawiła się wczoraj a 
dzisiaj Przewodniczący twierdzi, że nie odbyło się posiedzenie komisji, ale kiedy 
miało to nastąpić? W dniu dzisiejszym miało miejsce sześć posiedzeń komisji i 
było to trudne organizacyjnie bo członkowie komisji dzielili czas między 
posiedzenia różnych komisji. Radny stwierdził, że ubolewa nad faktem, że tak 
się służy województwu. Nie nadużywa cierpliwości Sejmiku bo nie jest populistą 
ale dzisiaj zabierze głos dłużej. Sesja nie powinna być zwoływana w godzinach 
popołudniowych. Ubolewa nad tym, że nie służy się wyborcom i polityka bierze 
górę nad merytoryką. Skoro Komisja Rewizyjna wypowiedziała się na temat 
wykonania budżetu pozytywnie to on nie rozumie dlaczego członkowi komisji 
głosują na jej posiedzeniu pozytywnie a na sesji jest inaczej. 
Radny poinformował, że ma różne opinie prawne na temat zwoływania Komisji 
Rewizyjnej i sam nie wie jak ma się do tego odnieść. Radny prosił aby 
merytoryka była ważniejsza a nie osobiste złośliwości. Pewne rzeczy poruszano 
w trakcie przerwy i mówiono, że z każda kolejna kadencja Sejmiku w stosunku 
do I idzie dalej w pewnych kwestiach i jest zastanawiające dlaczego radni nie 
mogą normalnie rozmawiać.  Radny apelował o rozwagę. Prosił o zastosowanie 
interpretacji, która zlikwiduje pat i doprowadzi do tego aby Zarząd mógł 
pracować i podejmować stojące przed nim zadania. Potwierdził, że Komisja 
Rewizyjna jest gotowa do pracy tylko musi być zgoda opinii prawników.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
mówiąc o opiniach prawnych miał na myśli opinie wydane przez Biuro Prawne 
UMWP. Poinformował, ze nie zabronił zwoływania komisji lecz poprosił o 
wstrzymanie do momentu uzyskania  opinii prawnych.  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk odniósł się do 
wypowiedzi radnej Teresy Kubas – Hul. Przypomniał, że kiedy ona była 
Przewodniczącą Sejmiku i kiedy w porządku obrad była uchwała w sprawie 
opinii radnego Kazimierza Ziobro i wszystko było jasne i klarowne to ona nie 
poddała punktu pod głosowanie, co skutkowało wnioskiem Klubu Radnych PiS 
o odwołanie jej ze stanowiska. Jeśli chodzi o kwestię procedowania uchwały to 
jest opinia RIO i zespołu Radców Prawnych ale jeśli to nie wystarcza to wnosi o 
przerwę i zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zwrócił się do pozycji, że 
wszyscy mają świadomość, że Marszałek z Zarządem Województwa mając 
świadomość  utraty większości  miał odwagę odwołać swojego członka Zarządu  
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aby wyjaśnić wszystkie zarzuty i PSL podczas konferencji w Sejmie złożył 
wniosek do prokuratury i CBA i należy o tym  pamiętać a dzisiaj opozycja 
widząc, że nie ma większości stara się przeszkodzić w procedowaniu porządku 
obrad i uchwały, która się w nim znalazła.  

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że nie pierwszy raz Sejmik jest w sytuacji iż jest 
kilka opinii prawnych ale po raz pierwszy w historii, że pogłębiona analiza 
prowadzi do czegoś zupełnie przeciwstawnego. Skoro są różne opinie prawne 
to należy mieć odwagę powiedzieć sobie, że jako Sejmik też stanowimy prawo, 
bo uchwały są również aktem prawnym tylko niższego szczebla. Jeśli okaże się 
, że uchwała została podjęta niezgodnie z obowiązującym prawem to zostanie 
zakwestionowania i nic się nie stanie. Należy mieć odwagę aby głosować a nie 
tylko dyskutować nad jednym wnioskiem, który godzinę temu mógłby być 
przegłosowany. Nic się nie stanie jeśli popełnią błąd jeśli działają w dobrej 
wierze. Radni zostali wybrani do podejmowania decyzji i powinni to czynić.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że pierwsza opinia, w której inaczej 
mówi się o roli i zadaniach Komisji Rewizyjnej  podpisana jest przez dwóch 
prawników a ostateczna opinia podpisana jest przez wszystkich radców i odnosi 
się do kwestii, która nie była przedmiotem analizy prawnej w opinii profesora 
Chmaja, jak stwierdził Marszałek przez niego nie podpisanej. Marszałek prosił o 
opinię prawną podpisaną przez profesora Chmaja. Opinia profesora Chmaja nie 
dotyczy kwestii Komisji Rewizyjnej bo nie było to badane przez profesora. 
Marszałek stwierdził, że wniosek o rozpatrzenie uchwały Zarząd przekazał w 
terminie i Przewodniczący nie wprowadzając tego do porządku łamie art. 21  
pkt 9 ustawy o samorządzie województwa. Ponadto wiele razy włączany jest 
punkt do porządku obrad bez opinii komisji . Brak opinii nie jest przeszkodą. 
Marszałek wnioskował aby mecenas Durda został dopuszczony do głosu. 
Opozycja ma większość w Komisji Rewizyjnej więc po co się obawiać.  
Przewodniczący Sejmiku  dwa razy przekroczył swoje uprawnienia, dwa razy 
nie wykonał czynności ustawowych i raz zabraniając zwołania komisji i chce 
doprowadzić do tego aby komisja zebrała się przed kolejną sesją. złamał 
ustawę o samorządzie. Marszałek podkreślił, że Zarząd chce pracować w 
normalnych warunkach i rozstrzygnąć i wyjaśnić swoją sytuację. Ma być 
negocjowany RPO, pracują nad Kontraktem Regionalnym, budują CWK, 
powoływana jest instytucja certyfikująca, ogłosili i poprosili o listę indykatywną 
do RPO, za chwilę będzie procedura przygotowywania budżetu dlatego należy 
rozpatrzyć wniosek bo Zarząd chce pracować normalnie. Dzisiaj należy 
powiedzieć wyborcom i mediom, że odkładanie tego na przyszłość to nie 
sprzyjanie obecnemu Zarządowi i nie pomaganie mu. Marszałek apelował o 
odpowiedzialność radnych w tej kwestii. Poinformował, że nie ma sprzeczności 
Biura Prawnego UMWP odnośnie wniosku Zarządu o odwołanie, kwestia 
dotyczyła tylko zwoływania Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że dziwi go fakt iż 
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Przewodniczący Sejmiku szukał opinii poza naszym terenem i nie ma zaufania 
do naszych prawników.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że jego ekspertyzy dotyczyło kwestii  czy 
Zarząd ma kompetencje składać wniosek o swoje odwołanie. Przedmiotem nie 
była opinia na temat Komisji Rewizyjnej. Poinformował ponadto, że on nie 
zabronił zwoływania Komisji Rewizyjnej tylko poinformował, ze jeśli będą opinie 
to można zwołać posiedzenie komisji.   

Mecenas Wiesław Durda poinformował, że chce odnieść się do wniosku 
złożonego przez radną Teresę Kubas – Hul o odesłanie projektu uchwały do 
Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnił, że chce złożyć zastrzeżenia co do możliwości 
głosowania takiego wniosku. Po zgłoszeniu tego wniosku wywiązała się 
dyskusja związana z aspektem czy dopuszczalna jest inicjatywa ze strony 
Zarządu. Skoro przystąpiono do realizacji niniejszego punktu to kwestia czy 
przysługuje inicjatywa jest już bezprzedmiotowa. Jeśli natomiast chodzi o 
kwestię czy Komisja Rewizyjna ma zająć stanowisko i sformułować wniosek to 
opinia profesora Chmaja jest taka, że Sejmik ponownie powinien zapoznać się 
wnikliwie m.in. z opinią Komisji Rewizyjnej. Ponownie, więc według profesora 
Chmaja jest to również ten wniosek, który komisja sformułowała na etapie 
wnioskowania. Kolejny problem więc odchodzi. Zgodnie z § 25 ust. 3 
Regulaminu Sejmiku, w sprawach personalnych oraz rezolucji,  deklaracji, apeli 
i stanowisk Sejmik podejmuje uchwały  w trybie jednego czytania. Sprawy te nie 
wymagają opinii komisji. Jest to jedna rzecz. Druga natomiast to czy ten 
wniosek miałby dotyczyć wydania opinii przez komisję czy też sformułowania 
wniosku co do uchwały, jeśli   wniosku to też jest bezprzedmiotowy i w świetle 
opinii komisja nie może tej dyspozycji wykonać. Ta uchwała w jednoznacznym 
personalnym brzmieniu nie nadaje się do prac w komisji bo komisja nie ma 
narzędzi.   

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Cholewińskiego o zamknięcie dyskusji. 

Za wnioskiem głosowało 18 radnych, 13 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że dyskusja została zamknięta. 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że ona na pewno głosowała przeciw. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował radną, że może ją pocieszyć iż jej głos 
niczego nie zmieniłby. Poza tym głosowanie zostało zamknięte. 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że to nie jest dla nie pocieszenie i jej głos ma 
być przeciw.  
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Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Teresy 
Kubas – Hul. 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że zgodnie z § 25 ust. 3 Regulaminu Sejmiku, 
Przewodniczący Sejmiku nie może poddawać pod głosowanie bowiem w 
sprawach personalnych oraz rezolucji,  deklaracji, apeli i stanowisk Sejmik 
podejmuje uchwały  w trybie jednego czytania. Sprawy te nie wymagają opinii 
komisji. Radna stwierdziła, że Przewodniczący nie może poddawać pod 
głosowanie absurdu.  

Radny Wojciech Buczak wniósł o nie poddanie pod głosowanie wniosku. 
Poddanie pod głosowanie będzie naruszeniem przepisów. Wniósł aby 
realizować porządek obrad, dopuścić do głosu osoby, które zgłosiły się do głosu 
przed wnioskiem o zamkniecie dyskusji a później przystąpić do głosowania 
wniosku w sprawie odwołania Zarządu Województwa.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że w momencie kiedy radny Cholewiński 
zgłosił wniosek na liście zgłoszonych mówców było paru radnych, którzy zabrali 
głos a po ich wyczerpaniu poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Cholewińskiego.  

Radna Lidia Błądek prosiła o sprawdzenie obecności.  

Za wnioskiem radnej Teresy Kubas – Hul głosowało 17 radnych, 13 radnych 
było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że uchwała zostanie skierowana do 
Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  Mieczysław Miazga złożył wniosek 
formalny o ogłoszenie przerwy. Przewodniczący Sejmiku zarządził głosowanie 
nad zwołaniem przerwy. 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że nie poddaje się pod głosowanie wniosku o 
zwołanie komisji oraz na posiedzenie Zarządu. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego czy 
wniosek Przewodniczącego Komisji o przerwę poddaje się pod głosowanie.  

Marszałek Władysław Ortyl w imieniu Zarządu Województwa wniósł o pół 
godziny przerwy.  

W związku z potwierdzeniem, że należy głosować ogłoszenie przerwy na 
wniosek Przewodniczącego komisji, Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie niniejszy wniosek.  
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Za ogłoszeniem przerwy głosowało 6 radnych, przeciw było 18 radnych, głosów 
przeciw nie było. 

Wniosek o ogłoszenie przerwy upadł. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że punkt został zamknięty. 

 

Radny Wojciech Buczak apelował do Przewodniczącego Sejmiku o 
opanowanie emocji.  Stwierdził, że on jest człowiekiem mało emocjonującym się 
ale Przewodniczący Sejmiku powoduje, że nie można się wypowiadać bez 
emocji. Zwrócił uwagę, że był formalny wniosek Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej aby dla zamknięcia wszelkich wątpliwości, ze bez posiedzenia 
komisji nie można głosować wniosku o odwołanie Zarządu. Przewodniczący 
Sejmiku manipulując doprowadził do tego, że wniosek nie został zrealizowany. 
Marszałek składa wniosek o przerwę a Marszałek uznaje, ze tego wniosku w 
ogóle nie ma, zamyka punkt porządku obrad i przechodzi do kolejnego. Radny 
poinformował, że zgłosił się do głosu formalnego i Przewodniczący Sejmiku to 
widział, przed zamknięciem punktu. Radny stwierdził, że punkt nie powinien być 
zamknięty. Radny wniósł aby wniosek Marszałka został zrealizowany, aby w 
przerwie można było odbyć posiedzenie Komisji Rewizyjnej i rozstrzygnąć 
sprawę, która jest dyskutowana już od dwóch godzin. Prosił o nie 
manipulowanie obradami i nie przedłużanie sesji.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że stara się prowadzić  sesję zgodnie 
ze statutem i regulaminem. 

Radna Lidia Błądek stwierdził, że Przewodniczący Sejmiku robi sobie kpiny.  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk stwierdził, że 
Przewodniczący sejmiku nie poddał pod głosowanie jego wniosku o zwołanie 
Komisji Rewizyjnej, który złożył w swojej wypowiedzi. Ponadto Marszałek Ortyl 
w toczącym się punkcie, po Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, złożył 
wniosek o przerwę i Przewodniczący nie zrealizował wniosku Marszałka o 
przerwę i zwołanie Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że dzieją tutaj dziwne rzeczy i 
widzą to media oraz internauci. Pierwszy raz w historii widzi tak źle prowadzony 
Sejmik. 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że tryb odwołania Zarządu z powodu 
nieudzielenia absolutorium jest szczególny. § 28, na który powołała się na który 
powołała się radna Teresa Kubas – Hul dotyczy zupełnie innych uchwał tj. 
procedowanych w trybie zwykłym. Tryb odwołania Zarządu z powodu 
nieudzielenia absolutorium jest szczegółowo uregulowany w ustawie o 
samorządzie województwa i jest to nawet inny tryb niż kiedy radni składają 
wniosek o odwołanie Marszałka. Radna stwierdziła, że Przewodniczący 
Sejmiku narusza w tej chwili  ustawę o samorządzie województwa i musi mieć 



str.	46	
 

tego świadomość. Mecenas przywołał art.  25 ust. 3 Regulaminu, który mówi iż 
nie ma wymogu opinii komisji. Jest to tryb szczególny, który mówi kiedy ma być 
Komisja Rewizyjna, są wyjaśnienia, że nie trzeba już jej posiedzenia i został 
wyczerpany cały tryb. Przewodniczący wprowadza ekstra dodatkowy tryb, 
pytała dlaczego łamie prawo i wykazuje się arogancją i brakiem kultury a na 
ostatniej sesji kiedy obejmował swoją funkcję, mówił iż będzie stał ponad 
podziałami i na straży prawy a dzisiaj co zrobił z tej sesji. Radna stwierdziła, że 
Przewodniczący Sejmiku nie ma racji zamykając ten punkt. 

Marszałek Władysław Ortyl prosił o spokój i ponowił wniosek o przerwę celem 
odbycia Komisji Rewizyjnej. Chciałby aby Przewodniczący Sejmiku wykorzystał 
ją na naprawienie porządku obrad  bo w punkcie 28) w sprawie zmian w 
budżecie na 2014 rok nie przegłosowano autopoprawek Zarządu natomiast 
wprowadzono je do WPF. Jest to niekonsekwencja, której nie zauważył 
Przewodniczący Sejmiku i niedopuszczalne jest aby uchwalać WPF kiedy nie 
ma wprowadzonych autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w 
budżecie. Podkreślił, że nieprzyjęcie autopoprawki oznacza iż naprawy dróg 
relacji Przeworsk – Kańczuga, Lutcza – Krosno, Jarosław – Sieniawa- 
Oleszyce, Kolbuszowa – Sokołów – Bukowsko nie będą możliwe do 
zrealizowana. Autopoprawka miała zaoszczędzone środki na bardzo ważne 
remonty. Nie będzie można również zrealizować aż 18 wnioskowanych 
chodników. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zauważył wynik głosowania w tej 
sprawie ale to radni podejmują decyzję natomiast to Zarząd nie zauważył, że po 
nie przegłosowaniu pierwszej autopoprawki powinien wycofać drugą.  

Marszałek poinformował, że zwraca Przewodniczącemu na to uwagę ponieważ 
będzie przerwa i należy naradzić się z radcami co w tej sytuacji uczynić i podjąć 
decyzję.  

Radna Anna Kowalska zwróciła się z wnioskiem o realizację programu sesji 
zgodnie z porządkiem obrad  i nie dopuszczanie do głosu osób, które się 
formalnie nie zgłosiły. Dzisiaj na sesji rozmawia się w sposób niezrozumiały dla 
niej i nigdy nie było tak na sesjach aby była zwracana uwaga przez Marszałka 
w kierunku pierwszego, drugiego czy trzeciego rzędu radnych  natomiast po 
drugiej stronie sali jest dyskusja, która wprowadza  bałagan po to aby obciążać 
Przewodniczącego, że wprowadza chaos. Niektórzy specjalnie wprowadzają 
chaos aby zostało to przekazane internautom. Stosowana jest tutaj polityka a 
nie gospodarka. Nawet w Sejmie nie zdarzają się sytuacje aby Marszałek 
upominał a Marszałek Województwa czyni to w stosunku do radnych.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nie widzi kolizji prawnej pomiędzy 
tym, że nie ma autopoprawek do zmian w budżecie a są  do WPF, bo jest to na 
przyszły rok a nie obecny. Natomiast inną kwestia jest czy ma być to 
procedowane czy nie. Radny prosił Marszałka aby nie sugerował, że jest kolizja  
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i bo można wprowadzić zmiany na kolejnej sesji Sejmiku. Radny zwrócił 
ponadto uwagę, że należy wprowadzać ważne merytorycznie sprawy w sposób 
ponadstandardowy lecz nieeleganckie jest „wciskanie” mniejszych kwestii , jak 
chociażby dla danych uczelni czy instytucji kościelnych. Sprawy kontrowersyjne 
nie powinny być wkładane pomiędzy bardzo ważne sprawy m.in. dotyczące 
dróg.  

Radny Czesław  Łączak stwierdził, że nie ma już polityki, jest tylko 
gospodarka. Radny stwierdził, że chodnik w Dębicy w Kozłowie musi być 
wykonany w tym miesiącu i nie wolno odciągać tej sprawy.  

Radny Jerzy Borcz pytał w którym punkcie jesteśmy. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że zakończony został punkt dotyczący 
odwołania Zarządu i po wszystkich formalnych kwestiach  ma nadzieję, że będą 
w punkcie Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do wypowiedzi radnego 
Cholewińskiego, że rozumie iż będzie popierał wprowadzenie autopoprawki bo 
dotyczy ona chodników, nakładek.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, ze Sejmik wypowiedział się już w tej 
kwestii. 

Marszałek Władysław Ortyl pytał czy jeśli został popełniony błąd i mówi o tym, 
to czy przerwy nie można byłoby na to  wykorzystać na zasięgnięcie opinii 
prawnej. Poinformował, że nie zgadza się z radnym Cholewińskim, że nie ma 
błędu.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że uczyni to przed realizacją 
niniejszych punktów. 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, ze można byłoby to uczynić w trakcie 
przerwy. Wyjaśnił, że dopiero wczoraj udało się ostatecznie potwierdzić 
uwolnienie środków. Nie może być opóźnienia o kilka tygodni bo do tego czasu 
rozstrzygną się już przetargi.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, ze będą dyskutować o tym przed 
realizacją merytorycznych punktów. 

Marszałek pytał dlaczego  nie w trakcie przerwy i prosi o to. 

Przewodniczący Sejmiku prosił o przygotowanie urządzenia do głosowania w 
związku z formalnym wnioskiem Marszałka o ogłoszenie przerwy.  

Zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego czy musi głosować wniosek 
Marszałka o przerwę.  
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Wniosek o przerwę został poddany pod głosowanie. 

Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 17 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu 

Wniosek o ogłoszenie przerwy upadł. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że w związku z ustawowym 
obowiązek uzupełnienia składu Zarządu Województwa na stanowisko 
Wicemarszałka Województwa zgłasza kandydaturę. pana Jerzego Cyprysia. 
Poinformował, że pan Jerzy Cypryś jest osobą doświadczoną jako 
samorządowiec, pracownik w sferze oświaty. Posiada wykształcenie zgodne z 
zamiarem powierzenia mu funkcji w zakresie kultury. Obecnie pracuje w WUP 
jako zastępca dyrektora i zajmuje się sprawami projektów związanych z 
systemami oświatowymi, dokształcaniem i przedsięwzięciami społecznymi. 
Pracuje przy obsłudze programu Kapitał Ludzki. Marszałek wyraził opinię, że 
jego doświadczenie i przygotowanie upoważnia go do zajęcia się 
proponowanymi mu sprawami. Marszałek podkreśli, że zgłasza niniejszą 
kandydaturę aby ułatwić pracę Zarządu  bo trudne jest podołanie wszystkim 
obowiązkom stojącym przed Zarządem w okrojonym składzie. Marszałek 
poinformował, że jeszcze raz chce rozwiać wątpliwości w kwestii czy Jerzy 
Cypryś jest wystawiany po to aby był kandydatem na Prezydenta Rzeszowa bo 
nie jest tak. Zamiar jest jeden tzn. aby uzupełnić skład Zarządu, wypełnić 
obowiązek ustawowy. Marszałek zwrócił się z prośbą do radnych o pozytywne 
głosowanie w tej sprawie, poinformował, że nie miał żadnego innego zgłoszenia 
w tej sprawie i kandydatura jest jedyna od początku więc nie ma dylematu co do 
obsady niniejszego stanowiska. Marszałek prosił o poparcie wnioskowanej 
kandydatury na Wicemarszałka.  

Radny Wojciech Buczak poinformował, ze zabiera głos w sprawie punktu, 
który Przewodniczący Sejmiku uznał za zakończony. Stwierdził, że chce aby w 
protokole obrad sesji znalazł się zapis, że punkt nie został zrealizowany i 
Przewodniczący sejmiku mimo zgłaszanych uwag ze strony radnych nie 
zrealizował niniejszego punktu. Jeśli chodzi o wybór do składu Zarządu 
Województwa to jest to jedna z najważniejszych decyzji radnych i dlatego 
zwraca się przed przeprowadzeniem głosowania tajnego z prośbą o 
przedstawienie stanowisk klubowych w kwestii wyboru Jerzego Cyprysia na 
Wicemarszałka Województwa.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że znajduje się w bardzo trudnej 
sytuacji bo zna doskonale pana Cyprysia, sam go przyjmował do pracy i nie jest 
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tak, że występuje przeciw osobie i nie ma podstaw aby sądzić, że nie nadaje się 
on na niniejsze stanowisko ale w apelu aby było to dobro województwa okazuje 
się, że jest ono albo po jednej albo po drugiej stronie i nie może się spotkać. 
Jedni i drudzy mówią o politycznym graniu.  W związku z powyższym wydaje 
się, że w tym momencie postawienie kandydatury Jerzego Cyprysia jest 
wypełnieniem ustawowego obowiązku Marszałka nie mając oczywiście 
pewności - bo przy takiej okazji zawsze się przeprowadza analizę czy ta osoba 
otrzyma większość czy też nie i  z doświadczenia wie, że wyjdzie inaczej. 
Zwrócił się do Marszałka, że mając na uwadze dobro województwa można 
byłoby poszukać większości i próbować rozmawiać. Jeśli apeluje się do 
radnych to jest to jedynie apel , natomiast nie było rozmów z żadnym klubem. 
Stwierdzi, że on jest za tym aby rozmowy były nie z pojedynczymi osobami ale 
całym klubem aby zobaczyć czy jest szansa na poparcie. Poinformował, że on 
nie prowadził uzgodnień z nikim ale wydaje mu się, że nadaje się na takie 
stanowiska i dla dobra województwa jest skłonny nawet poświęcić swoją 
obecną pracę, która jest dobra i komfortowa. Radny stwierdził, że należy   
przeprowadzić analizę jak poprowadzić województwo a nie mówić, że  wyborcy 
to ocenią bo na pewno to uczynią w listopadzie i rozumie, że można się czuć 
bardzo mocnym  ale czasami można się „przejechać”. Radny ponadto prosił 
aby nie ferować wyroków i nie zakładać nikomu opaski na oczy. Należy tutaj 
przypomnieć parę przykładów takich jak minister Szeremietew – przychylny 
prawicy, dzisiaj niewinny, Jego  współpracownicy (tj. Marszałka 
Cholewińskiego)  – uniewinnieni w I instancji. Dlatego też zobaczymy co się 
stanie i nie można robić afer tam, gdzie być może nie uda się ich udowodnić lub 
ich nie ma. Radny stwierdził, że nie prowadził działań operacyjnych więc nie wie 
ale wie również jak można wysnuć  niewłaściwe wnioski z takich działań. Zna 
takie sprawy i wie jak to wygląda, podobnie jak większość radnych, jednak nie 
chce o tym mówić publicznie. Jeśli szasta się tak wzniosłymi hasłami jak dobro 
województwa to należy je mieć na uwadze a nie interes swojej  partii i interes w 
przyszłych wyborach. To, że miało być dzisiaj  było głosowane odwołanie 
Zarządu to też jest interes polityczny aby w jakimś czasie nie było wniosku o 
odwołanie Zarządu. Nic się  nie stanie jeśli byłoby to we wrześniu lub nawet w 
październiku. Interes polityczny PiS-u jest taki aby dzisiaj było to głosowane i 
prosi aby nie przekonywać go, że jest inaczej. Szukając dobra województwa 
należy szukać go nie apelując a rozmawiając.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że został zaczepiony jeśli chodzi o opaskę 
na oczach, konkretnie chodzi o przesłonę na oczach w mediach  i takie jest 
prawo polskie i tak Marszałek Karapyta jest czasami na zdjęciach 
przedstawiany i on tylko to miał na myśli i o tym mówił, jeśli  ktoś się czuje 
urażony, że jest to niestosowność to należałoby zmienić prawo. Jeśli chodzi o 
nasze tu miejsce (tutaj zwrócił się do radnego Cholewińskiego) to jesteśmy 
akurat w środku i  ocenianie samych siebie czy jest to polityczne czy też nie nie 
ma większego sensu. Jest to oczywiście powiązane z polityką. To, że dzisiaj 
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chciano załatwić sprawę Zarządu miało na celu aby sprawa była raz przecięta a 
nie czekać trzy miesiące i być w niepewności i  był to nasz interes. Została 
zrealizowana  co najmniej część z tego punktu bo nie udało się uzyskać 20 
głosów i to nie nastąpi. Jest to nasz sukces, że kluczyli komisjami, wnioskami 
formalnymi ale meritum jest takie, że nasz jest Marszałek i Zarząd i nie 
zasługują na to aby Wicemarszałkiem mógł być ktoś ze strony opozycji bo 
zachowują się nieroztropnie i nieracjonalnie. Odpowiadając na wniosek radnego 
Buczaka poinformował, że reprezentowany przez niego klub w pełni poprze 
kandydaturę Jerzego Cyprysia na funkcję Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego. Dobrze byłoby aby pozostali radni określili się czy jest to dobry 
kandydat aby sprawa nie była odkładana do kolejnego posiedzenia.   

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do wypowiedzi radnego 
Cholewińskiego. Stwierdził, że sformułowani iż nikt się nie zgłosił ani mu nikogo 
innego nie proponowano na obsadę niniejszego stanowiska wypowiedział 
dzisiaj i po nich pan marszałek Cholewiński zgłosił się na to stanowisko. 
Poinformował, że w takim trybie pracować nie może. Zauważył, że spotkanie z 
klubami miało miejsce i dotyczyło pracy Sejmiku  do końca kadencji. Dotknięci 
jesteśmy w różnym stopniu dwiema aferami, zdarzeniami czy też 
nieprawidłowościami. Kiedyś Marszałek Karapyta zwrócił mu uwagę, że mówi o 
nim Mirosław K. a teraz z powrotem pojawiło się to w prasie i jest to 
ostrożnościowe bo wszyscy mu mówią aby uważał co mówi i nie było w tej 
kwestii żadnego kontekstu. Pan Marszałek podkreślił, że to iż radni nie chcą 
rozstrzygnięcia kwestii odwołania Zarządu i wyboru Wicemarszałka Cyprysia to 
jest to ewidentne działanie na szkodę niezależnie od tego jakie propozycje 
będzie zgłaszał Marszałek Cholewiński i należy o tym mówić głośno. Jeśli radni 
działają na złość sobie to jest to ich indywidualna sprawa, jeśli szkodzą 
wizerunkowi swojej partii można milczeć ale jeśli szkodzą i działają naprzeciw 
temu co może być dobrze zrobione w województwie to muszą to uświadamiać 
mieszkańcom i będą to głośno mówić. Swojej partii radni mogą podkładać nogi 
ale to, że działają na szkodę województwa musi być przez Zarząd 
wyartykułowane. I to do społeczeństwa coraz bardziej dociera. To co zostało 
pokazane w ostatnich wyborach do PE,  wysoka frekwencja, która  pokazała, że 
została zrobiona zmiana i jest nadzieja na lepsze zmiany i  jest to ważny sygnał. 
Zarząd dalej konsekwentnie w prawdzie będzie zmierzał do dalszych efektów i 
konstruktywnych działań dla województwa, jego społeczeństwa i wyborców. 

Radny Mirosław Karapyta odniósł się do punktu wybór Wicemarszałka oraz 
słów Marszałka, który mówił iż nikogo mu nie zgłoszono. Radni dowiedzieli się o 
tym z mediów bo podały one, że Rada Wojewódzka PiS wskazała  kandydaturę  
Jerzego Cyprysia. Nie ma więc chyba wątpliwości, że jest to tylko wyłącznie  
gra polityczna O tej decyzji radni dowiedzieli się z mediów. Ponadto ogłaszanie 
stanowisk klubowych, kiedy jest głosowanie tajne jest niespójne ponieważ 
każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem. Po to jest głosowanie tajne aby 
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określić swój głos w takiej formie  a nie tworzyć deklaracje, które wskazują 
wyraźnie w Prawie i Sprawiedliwości powrót  do  lat minionych, kiedy  wszystko 
było nakazowe. Jest Przewodniczący klubu, który nakazuje jak należy 
głosować. Poinformował, że on jako Mirosław Karapyta jest radnym 
niezależnym i Marszałek Ortyl nie czyni mu żadnych uchybień bo go za 
nazewnictwo Mirosław K.  przeprosił lecz nie wie czy wtedy radny Łączak tego 
słuchał. Radny zwrócił się do radnego Łączaka, że nie życzy sobie takich aluzji. 
Jest postępowanie karne i on ma w nim  ma statut podejrzanego a nie 
skazanego lub oskarżonego. Takie są procedury dotyczące prawa prasowego. 
Natomiast tego nie dotyczy regulamin Sejmiku o on sobie czegoś takiego nie 
życzy. Prosił radnego o wyobrażenie sobie sytuacji , że ma status podejrzanego 
przez 1,5 roku. Radny stwierdził, że jest to wyraźna drwina ze strony radnego 
Łączaka i nie życzy sobie tego..  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk poinformował, że Klub 
Radnych Prawica Rzeczypospolitej popiera kandydaturę Jerzego Cyprysia. 
Stwierdził, że jest [przekonany i wierzy w to iż we wszystkich klubach 
opozycyjnych znajdzie się wielu radnych, którzy zagłosują za tą kandydaturą. 
Zwrócił się do radnego Borcza, który w jednej chwili mówił - głosujmy za 
uchwałą bo tak naprawdę organ nadzoru to rozstrzygnie, a kiedy  doszło do 
głosowania czy procedować,  zagłosował przeciw. Członek Zarządu stwierdził, 
że nie rozumie tego.  

Radny Jerzy Borcz poinformował, że wielokrotnie spotkał się z tym, że ktoś 
słucha i nie rozumie. Radny wyjaśnił, że mówił iż będzie głosował za wnioskiem 
formalnym radej Teresy Kubas – Hul. Poruszył kwestię w jakiej znalazł się 
Sejmik, bo Zarząd nie ma większości w Sejmiku. Prawdopodobnie jest to jedyny 
taki Sejmik w historii samorządności w Polsce. Sytuacja jest taka, że można się 
tym emocjonować ale można również poszukać pewnej nowej formuły 
współpracy tylko problem polega na tym, że aby stało się jej zadość to 
należałoby szukać porozumienia ponad podziałami. Nie można go znaleźć w 
trakcie debaty politycznej na sali obrad. Można to uczynić tylko i wyłącznie w 
zaciszu gabinetu. Sejmik nie ma zbyt wiele czasu bo zostało tylko trzy miesiące 
wytężonej pracy ale można byłoby być prekursorem  i pokazać jak w takiej 
sytuacji ludzie się dogadują ponad podziałami chcąc jak najlepiej służyć 
swojemu województwu. Radny poinformował, że ma wielki szacunek do 
radnego Zygmunta Cholewińskiego, że zdecydował się na taką nieuzgodnioną 
propozycję bo świadczy to o jego odwadze cywilnej. Zwrócił się z prośbą do 
Marszałka Ortyla by nie mówił, że radni szkodzą województwu bo każdy służy 
mu jak potrafi.  

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że niektóre elementy debaty dotyczące 
CWK nie były przez niego dobrze ocenione, była ona długa i emocjonująca , 
jednak po jej zakończeniu podziękował za zabrane głosy. W tej chwili jest 
jednak inny przedmiot i musi powiedzieć wyraźnie z pozycji Zarządu, który ma 
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odpowiedzialność, od której nie mogą się uchylać. Należy jednak uświadomić 
społeczeństwu w jakich warunkach pracują i prawda obiektywna musi być 
znana dlatego przekazywana jest  taka informacja.  Spontaniczna decyzja 
Marszałka Zygmunta Cholewińskiego wywołana została tym, że powiedział iż 
nikt się nie zgłosił. Marszałek jeszcze raz podkreślił, że obiektywna prawda 
musi być znana. Poinformował również, że powiedział Przewodniczącemu 
Sejmiku, że przejdzie on do historii jako pierwszy Przewodniczący, który 
zatrzymał i zabronił obradować Komisji Rewizyjnej.  Niezależnie od tego czy na 
Sejmiku radni porozumieją się, czy będzie kandydat ponad podziałami to 
wszyscy to ocenią – co kto mówił i dlaczego przeszkadzał a nie pomagał aby 
umożliwić dobrą i poprawną pracę. O to apelował jeszcze przed przystąpieniem 
do odwołania Wicemarszałka Burka bo wiedział w jakim kierunku może to 
zmierzać i spotkał się  ze wszystkimi klubami, nie uczynił tego z Marszałkiem 
Mirosławem Karapytą. Który zarzucał mu, że gdyby to uczynił to być może 
byłoby inaczej. Marszałek stwierdził, że uważa iż spełnił w tej kwestii swój 
obowiązek.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że on jest pewien iż mówi cały czas o 
środowisku radnych a Marszałek cały czas apeluje do wyborców. Wydaje się, 
że na tej sali na pewno się nie dogadamy ponad podziałami i to też powinni 
usłyszeć internauci. Nie chodzi o to aby powołać Wicemarszałka lecz aby 
pokazać, że próbuje się go wybrać. Nie chodzi o dobro województwa lecz o 
dobro określonej grupy politycznej. Radny poinformował, że nie jest w tej chwili 
w żadnej partii politycznej  i ma większą swobodę mówienia niż inni członkowie 
klubów czy partii politycznych. Marszałek odpowiada obecnie za struktury w 
okręgu wyborczym wyjątkowo ma interes aby tak to określić. Prosił aby 
przynajmniej  jemu nie insynuować, że z jego strony nie ma woli współpracy i 
nawet nie chodzi o wybór bo takiej woli nie przekazywał lecz, że zarzuca mu się 
iż nie dba i nie dbał o interes województwa a wydaje się, że projekty obecnie 
realizowane zostały rozpoczęte za czasów sprawowania przez niego władzy w 
województwie.   

Radny Władysław Stępień stwierdził, że dzisiaj co najmniej siedmiokrotnie 
poczuł się pouczony przez Marszałka jak się ma zachowywać. Nie ukrywa, że 
dzisiejszego bałaganu winni są wszyscy. Lecz jeśli Marszałek jest wyczulony na 
wypowiedzi radnych z opozycji natomiast nie zwraca uwagi na wystąpienia 
radnego Łączaka, który jest dzisiaj kompletnie bez formy, to powinien starać się 
stanąć na wysokości zadania i jak zapowiadał prowadził nowoczesną formę 
sprawowania władzy. Ta forma sprawowania władzy pozwala Marszałkowi aby 
tylko chwalić to co wynika z działań i statutu jego partii. Jest to zrozumiałe bo 
partia ta czasem upodabnia się do  partii, która zawsze miała rację. Jeśli 
Marszałek mówi, że nie zgłosił innego kandydata niż pana Jerzego Cyprysia, 
któremu współczuje bo jest ofiarą polecenia politycznego, że kolejny Marszałek 
ma być z PiS – u. Marszałek nie ma większości ale nie może wykonać żadnego 
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ruchu poza ramy PiS-u i nie wiadomo po co próbuje udowadniać, że jest 
inaczej. Radny prosił o nie pouczanie radnych i sugerowanie wyborcom, że 
tylko to co robi Marszałek jest pożyteczne dla województwa i wartościowe dla 
całego narodu. Stwierdził, że Marszałek nie spełnia swojej roli tak jak on tego 
oczekuje. Poinformował, że zna go z zupełnie innej strony tj. osoby 
merytorycznej, która potrafi prowadzić dialog. Marszałek teraz się zagubił, jest 
zarozumiały, jest zarozumiały i arogancki, w swoich wystąpieniach poucza 
wszystkich a nawet nie jest radnym. Radny zwrócił się z apelem aby Marszałek 
aby nie mówił, że nie możne pracować bo nie ma jednego Wicemarszałka. Jest 
sztab ludzi, również obecnych na sali. Zwrócił się do Marszałka aby sam 
pracował sam jako Marszałek bo od dwóch miesięcy nikt nic nie robi w 
województwie, które są pół roku opóźnione przez UE i polski rząd ale z naszej 
strony paraliż w PZMiUW jeśli chodzi o „polowanie” na odwołanie dyrektora 
Stachury jest rzeczą niezrozumiała. Prosił aby Marszałek zajął się pracą i nie 
pouczał radnych.   

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do kwestii dyrektora Stanisława 
Stachury, który jak poinformował od kilku miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim. 
Zanim została podjęta decyzja o jego odwołaniu, to trzy miesiące przebywał na 
zwolnieniu lekarskim. Doszli do wniosku, że należy to uczynić  aby nie mieć 
zarzutów iż w banku Świtowym są zaległości. Jest to poważny zarzut. 
Marszałek stwierdził, że nie chce nikogo pouczać a jedynie pragnie aby prawda 
była „na wierzchu”.  Poprosił o udzielenie głosu dyrektor  PZMiUW – pani 
Małgorzacie Wajda aby mogła wyjaśnić kwestie poruszone przez radnego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że później udzieli głosu pani dyrektor 
Wajdzie natomiast obecnie należy powołać Komisje Skrutacyjną celem 
przeprowadzenia głosowania. Prosił o zgłaszanie kandydatów z 
poszczególnych Klubów Radnych.  

Przewodniczący Sejmiku poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji 
Skrutacyjnej. 

Z ramienia Klubu PiS zgłoszono radnego Władysława Turka. 

Z Klubu Radnych PRz zgłoszono radnego Janusza Magonia. 

Z Klubu Radnych PSL zgłoszono radnego Stanisława Bartmana. 

Z Klubu Radnych SLD zgłoszono radnego Bronisława Tofila. 

Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodniczący 
ogłosił, ze Komisja Skrutacyjna będzie pracować w ww. składzie radnych. 
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Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady i tryb 
głosowania nad wyborem Wicemarszałka Województwa. 

Stanowią one załącznik nr 11 do protokołu.  

Następnie Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do przeprowadzenia głosowania 
tajnego w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego.   

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil wyczytywał w 
kolejności alfabetycznej radnych, którzy odbierali karty do głosowania a 
następnie oddawali głosy. 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
przestawił wyniki głosowania odczytując Protokół Komisji Skrutacyjnej, 
informując jednocześnie iż pan Jerzy Cypryś nie został wybrany na funkcję 
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej  stanowi załącznik nr 12  niniejszego protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 13 do protokołu.  

Po zrealizowaniu niniejszego punktu porządku obrad sesji Przewodniczący 
Sejmiku o godzinie 23.00 ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

Poprosił o spotkanie z szefami Klubów Radnych oraz Marszałkiem 
Województwa.  

Po przerwie o godzinie 23.30 wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji 
kolejnego punktu porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował również, że po zrealizowaniu dwóch 
kolejnych punktów porządku obrad sesji ogłosi przerwę w posiedzeniu Sejmiku 
w obradach do wtorku – 5 sierpnia 2014 r. Poinformował, że decyzja niniejsza 
jest podjęta w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Klubów Radnych oraz 
marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Poinformował również, że w 
międzyczasie wpłynął wniosek Klubu Radnych PiS i Prawicy Rzeczypospolitej o  
zwołanie sesji nadzwyczajnej, która zostanie zwołana na dzień, w którym 
będzie kontynuowana  LI sesja. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/17/10 z dnia 14 grudnia  
2010 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że złożył rezygnację z pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej. Funkcję Przewodniczącej 
Klubu radnych PO objęła  radna Teresa Kubas – Hul. Jest to jeden z powodów 
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procedowania uchwały. Poza tym następuje usankcjonowanie stanu 
faktycznego po zmianach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku.  

Radna Ewa Draus stwierdziła, że Przewodniczący poza uchwałą Sejmiku 
przyjmującą plan pracy Sejmiku na 2014 rok  zwołał dzisiaj sesję i chyba kpi z 
radnych, że będzie ja przerywał. Radna prosiła o prowadzenie obrad tak aby 
zrealizować porządek obrad. Jest to niedopuszczalne aby w ten sposób 
prowadzić obrady. W tej chwili jest godzina 23.30 i Przewodniczący ogłasza 
przerwę. Zwróciła uwagę, że każdy ma zaplanowane urlopy. Jeśli zdecydowano 
się na procedowanie to musi zaistnieć nadzwyczajna sytuacja a nie widzimisię.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że radna Ewa Draus jest również 
podpisana pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej.  

Radny Czesław Łączak w imieniu Klubu Radnych PiS oświadczył, że w 
związku z głosem radnej Ewy Draus nie wyraża zgody na przesunięcie 
dzisiejszej  sesji na wtorek. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że Przewodniczący Klubu radnych 
PiS 5 minut wcześniej miał inne zdanie w tej kwestii. 

Radna Ewa Draus poinformowała, że Przewodniczący Sejmiku ma jej udzielać 
głosu a nie komentować jej wypowiedzi. Stwierdziła, że nie życzy sobie 
żadnych komentarzy.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że nie komentował lecz wspomniał, że 
został złożony wniosek o sesję nadzwyczajną i ma obowiązek ją zwołać. Prosił 
o nie nadinterpretowanie jego słów.   

Radna Ewa Draus poinformowała, że zwracała się do Przewodniczącego w 
kwestii dzisiejszej sesji. Zwróciła uwagę, że przyjechała na sesję aby 
zrealizowano obrady według przyjętego dzisiaj  porządku obrad. 
Przewodniczący prowadzi obrady i były wielokrotne wnioski o przyspieszenie 
realizacji porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że po to zwołał przedstawicieli wszystkich 
klubów radnych łącznie z Marszałkiem aby wyrazili swoja opinie i nie było 
głosów sprzeciwu. 

Radny Stanisław Bajda zwrócił się z wnioskiem aby odejść od praktyki 
zwoływania sesji na późne godziny popołudniowe. Zawsze sesje były 
zwoływane na godzinę 11.00 i w związku z tym prosi o taką samą godzinę. 
Radny prosił aby przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie aby nie tylko 
przewodniczący klubów radnych ale cały Sejmik zdecydował czy chce robić 
sesje po północy czy zacząć rano.  
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że propozycja godziny popołudniowej 
wypłynęła od Przewodniczącego Klubu Radnych PiS. 

Marszałek Władysław Ortyl wyjaśnił, że nie akceptował przerwania sesji lecz 
powiedział, że nie będzie zabierał głosu w tej sprawie.  

Przewodniczący Sejmiku potwierdził, ze Marszałek mówił iż nie jest radnym i 
nie wypowiadał się w tej kwestii.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro podziękował dyrektorom 
placówek ochrony zdrowia, którzy przyjechali na sesje bowiem miała być 
informacja o funkcjonowaniu placówek służby zdrowia i czekających je 
wyzwaniach w tym i przyszłym roku. Należy pamiętać o tym, że tworzony jest 
kierunek lekarski i przed szpitalami jest wiele zadań w zakresie infrastruktury 
dostosowujących do klinik i katedr oraz odnośnie zatrudniania 
wyspecjalizowanej kadry aby w 2015 roku ten kierunek ruszył. Ponadto 
przedstawiciele służby zdrowia przyjechali bo miał być apel odnośnie sytuacji w 
placówkach służby zdrowia jeśli chodzi o wynagrodzenia. Niestety apel został 
wycofany a informacja o sytuacji w służbie zdrowia oraz mapa potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców Województwa Podkarpackiego. Członek zarządu 
jeszcze raz podziękował zebranym przedstawicielom jednostek służby zdrowia i 
wyraził nadzieję, że pojawią się na drugiej części sesji. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na prośbę Marszałka skontaktował 
się z nim Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i w kwestii kierunku lekarskiego 
uzgodniono, że punkt taki zostanie wprowadzony do porządku obrad kolejnej 
sesji Sejmiku.  

 Radny Władysław Stępień odniósł się do wystąpienia Marszałka Tadeusza 
Pióro i zwrócił się do niego  z prośbą o przygotowanie na posiedzenie, na 
którym będzie apel projekt stanowiska Zarządu w sprawie apelu bo jest tam 9 
merytorycznych punktów, do których należałoby się odnieść celem dyskusji.  

Radny Jerzy Borcz zwrócił się z pytaniem w jakim punkcie jest Sejmik. 

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro odniósł się do wniosku 
radnego Stępnia. Wyjaśnił, że Zarząd odniósł się do projektu apelu i jest w 
opinii Zarządu. 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że w tej chwili realizowany jest punkt 
dotyczący zmiany składu osobowego Komisji Głównej.  

Radna Ewa Draus przypomniała, że radna Lidia Błądek wcześniej zabierała 
głos w kwestii obrad Komisji Głównej i Wiceprzewodniczący Sejmiku nie zostali 
odwołani ze składu Komisji Głównej a nie mieli możliwości głosowania, którą 
odebrał im Przewodniczący Sejmiku. Poinformowała, że otrzymała informację 
od Przewodniczącego Sejmiku, że może jedynie występować w charakterze 
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gościa.  Poinformowała, że ona również oczekiwała na ustosunkowanie się 
Przewodniczącego Sejmiku do kwestii poruszonej przez radna Błądek i przed 
głosowaniem prosi o odpowiedź w tym zakresie.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że temat poruszany był wielokrotnie i on 
postąpił zgodnie z interpretacją prawną w tym zakresie. Poprosił Radcę 
Prawnego o przedstawienie opinii prawnej.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro poinformował, że 
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Głównej, która opiniowała porządek obrad 
sesji i jednoznacznie powiedziano, że Komisja Główna ma uprawnienia do  
przegłosowania porządku. W takim razie pojawia się pytanie w jakim celu jest 
uchwała o ukonstytuowaniu się składu komisji skoro interpretacja na 
posiedzeniu Komisji była tak  jednoznaczna i stwierdzono iż komisja ma prawo 
przegłosować porządek obrad sesji.  Jeśli tak było to może nadal będzie taka 
możliwość i nie ma potrzeby podjęcia uchwały.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że w międzyczasie zmienił się 
Przewodniczący Klubu Radnych PO,  stąd też ta zmiana. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie 
województwa porządek obrad i prowadzenie sesji jest wyłączną kompetencją 
Przewodniczącego Sejmiku a Komisja Główna jedynie opiniuje porządek obrad.  

Marszałek Władysław Ortyl potwierdził, że wszystkie interpretacje prawne 
przyznają racje Marszałkowi Cholewińskiemu lecz Przewodniczący mógł podjąć 
samodzielną decyzję o porządku obrad i nie byłoby to zakwestionowane przez 
nikogo a tak stało się tak, że Komisja Główna zwróciła się Marszałka 
Województwa Podkarpackiego  o powołanie na dyrektora Kancelarii Sejmiku 
pana Rafała Polaka albo Antoniego Jeża. Jest to kolejne złamanie procedur i 
regulaminu, który obowiązywał przez wszystkie co do obsady tego stanowiska. 
Poinformował, że nie wie jak ma się teraz zachować bo wniosek jest właściwie 
bezprzedmiotowy ale z grzeczności musi się do niego odnieść i to czyni bo nie 
chce lekceważyć radnych, którzy za tym głosowali. Komisji Głównej nie było bo 
nie była powołana. Było to nieformalne spotkanie dwóch komisji z prawem lub 
bez prawa głosowania i będzie to również wpisane w historii współdziałania 
Przewodniczącego i Zarządu  w takich sytuacjach. Być może ustawodawca 
wyciągnie z tego wnioski i rozstrzygnie aby takich przypadków nie było. 
Tworzymy historię i do niej przejdziemy ale ważne aby było to w dobrym 
znaczeniu a nie złym. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że opinię prawną w tej kwestii przedstawi 
mecenas Rudnicki i pozwoli to rozwiać wątpliwości Marszałka w tej kwestii. Jeśli 
chodzi o stanowisko Komisji Głównej skierowane do Marszałka to było ono 
wzmocnieniem stanowiska Przewodniczącego Sejmiku i można je potraktować 
jako dodatkowy głos w tym temacie.  
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Radna Anna Kowalska zwróciła się z prośbą aby procedować punkt , w jakim 
jest Sejmik. Znów pojawia się dyskusja i  związku z zarzutami do obecnej 
opozycji o wprowadzaniu chaosu w posiedzeniu Sejmiku prosiła o 
przygotowanie na kolejna sesję Sejmiku kto ile zabierał głos wtedy można się 
będzie dowiedzieć kto faktycznie wprowadzał chaos. Radna prosiła o 
zakończenie dyskusji i nie kontynuowanie cały czas tego samego temat,  tym 
bardziej, że głosy nie są merytoryczne. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Janusz Konieczny poinformował, że on jest 
historykiem z wykształcenia i nie miał zabierać głosu bo bardzo lubi 
Przewodniczącego Buczaka ale nie będzie to pierwszy zapis w historii odnośnie 
Komisji Głównej, lecz drugi po lipcu ubiegłego roku.  

Radca Prawny Urzędu Marszałkowskiego – Jacek Rudnicki poinformował, 
że podtrzymuje swoją opinię prawną. Jeśli chodzi o statut to są tam pewne 
niedoregulowania. Biorąc pod uwagę fakt, że Komisja Główna  jest specyficzną 
komisją i  statut wskazuje kto w niej zasiada i osoby te niejako z urzędu mają 
się tam znaleźć. Poza tym jest zapisane, że Sejmik powołuje i odwołuje 
członków komisji. Należy więc przyjąć, że wybór i odwołanie jest deklaratoryjne 
w stosunku do wcześniejszego wyboru na Przewodniczącego Sejmiku i 
członków Prezydium. Taka była właśnie konkluzja opinii prawnej, którą 
podtrzymuje.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą do Dyrektora Kancelarii Sejmiku 
aby stanowisko niniejsze zostało przesłane wszystkim radnym. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 12 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr LI/1039/14 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

W związku z faktem złożenia przez Przewodniczących komisji rezygnacji z 
pełnienia swoich funkcji punkty dotyczące zmian w składzie komisji stały 
bezprzedmiotowe i Przewodniczący Sejmiku przystąpił do realizacji punktu pn.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. 

Członek Zarządu Województwa Tadeusz Pióro poinformował, że kadencja 
rady upływa w miesiącu sierpniu br. a w tym miesiącu nie będzie już sesji to 
Zarząd przedłożył w takim trybie projekt uchwały. Sejmik wybiera 5 
przedstawicieli do składu rady Społecznej.  
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Radna Teresa Kubas – Hul zgłosiła kandydaturę Jerzego Borcza do składu 
rady Społecznej Szpitala.  

Radna Anna Kowalska w imieniu Klubu radnych SLD zgłosiła kandydaturę 
radnego Janusza koniecznego. 

Radny Czesław Łączak w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę 
radnego Władysława Turka. 

Radny Mirosław Karapyta zgłosił kandydaturę Grzegorza Persa. 

Radny Dariusz Sobieraj zgłosił kandydaturę Andrzeja Konieckiego.  

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Pisemne zgody kandydatów stanowią załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Radna Ewa Draus prosiła o przybliżenie kandydatur spoza grona radnych. 

Radny Dariusz Sobieraj wyjaśnił, ze pan Andrzej Koniecki jest mieszkańcem 
Powiatu Krośnieńskiego, Wójtem Gminy Chorkówka i wieloletnim członkiem 
rady Społecznej szpitala. Jest uznanym samorządowcem, człowiekiem, który 
zawsze swoją praca społeczną dobrze służył szpitalowi.  

Radny Mirosław Karapyta wyjaśnił, że pan Grzegorz Pers jest lekarzem od 
wielu lat związanym ze szpitalem w Krośnie, pełnił tam funkcję dyrektora. 
Obecnie prowadzi działalność jako lekarz na terenie gminy Nowy Żmigród.  Jest 
radnym Rady Powiatu i Rady Gminy. Jest osobą doświadczoną  i na pewno 
przydatną w tej radzie Społecznej.   

Członek Zarządu Województwa - Tadeusz Pióro wyjaśnił, że członkiem Rady 
Społecznej nie może być pracownik szpitala. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że pan Grzegorz Pers nie jest 
pracownikiem szpitala w Krośnie.  

Członek Zarządu Województwa - Tadeusz Pióro stwierdził, że jeśli nie jest 
zatrudniony w szpitalu to nie  tematu. Nie do końca było słychać gdzie pan 
Grzegorz Pers jest zatrudniony. 

Radny Mirosław Karapyta stwierdził, że  mówił iż był  długoletnio związany to 
nie znaczy, że tam pracuje Ponadto mówił, że pan Grzegorz Pers  pracuje w 
Nowym Żmigrodzie.  

W związku z taką samą liczba kandydatów i liczba miejsc do obsadzenia radni 
przystąpili do głosowania nad projektem uchwały  
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Za podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się  od głosu.  

Uchwała Nr LI/1040/14 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku udzielił głosu pani Poseł Krystynie 
Skowrońskiej.  

Pani Poseł Krystyna Skowrońska poinformowała, że poprosiła o zabranie 
głosu w tym miejscu ponieważ obrady sesji mogą być kontynuowane w 
kolejnym tygodniu natomiast wtedy nie będzie mogła uczestniczyć sesji a 
chciałaby zabrać głos w sprawie tzw. „janosikowego”. Pani Poseł zwróciła się 
do Marszałka oraz niektórych posłów, którzy jak stwierdziła przekazują w 
mediach nieprawdziwe informacje w sprawie tzw. „janosikowego” i 
przygotowywania nowej ustawy. Poinformowała, ze 4 marca br. Trybunał 
Konstytucyjny w swoim wyroku stwierdził m.in., że jest to ustawa niezgodna z 
Konstytucją i przepisy w tym zakresie, które regulują wpłaty województw do 
budżetu państwa tzw. janosikowe. Pani Poseł poinformowała, że pozwoliła 
sobie przekazać radnym i członkom Zarządu pełna informację czego dotyczy 
nowy projekt. Jest tam siedem założeń projektu ustawy. Generalne założenie 
to, że wykonanie wyroku TK w terminie 18 miesięcy ma nie doprowadzić do 
tego, że jakiekolwiek województwo dostanie mniej pieniędzy niż w roku 
poprzednim. Zatem nieprawdziwe są rozgłaszane w mediach zarówno przez 
Pana Posła Ożoga i Poseł Hrynkiewicz informacje, że Podkarpacie straci 150 
milionów złotych. Było to sprostowane na posiedzeniu Sejmu w dniu 22 lipca br. 
wyjaśnieniem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Pani Poseł 
zwróciła się z prośba o rzetelne informowanie mediów i nie wprowadzanie w 
błąd innych samorządów, których problem ten dotyczył nie będzie. 
Poinformowała, że wielokrotnie zwracała się pisemnie z prośbą do Marszałka 
aby reprezentując Województwo Podkarpackie brał udział w konsultacjach tego 
projektu. Tak się jednak nie stało. Brał w nich udział Skarbnik Województwa. 
Pani Poseł stwierdziła, że rozumie iż to była prezentacja ale jeśli chcemy 
rzetelnie zawalczyć, pokazać argumenty i przekonać inne województwa to 
należy to uczynić. Marszałek Województwa Mazowieckiego uczestniczył w tych 
konsultacjach. Zwróciła się z prośbą aby nie przeszkadzać, brać udział w 
konsultacjach oraz przedstawiać informacje merytoryczne, prosi również aby 
koledzy marszałka nie wprowadzali w błąd informując, że Podkarpacie straci 
150 milionów. Będzie wprowadzona dotacja celowa i  wsparcie będzie wynosiło 
łącznie 214 milionów 436 tysięcy złotych. Jest to informacja sprawdzona. Pani 
Poseł poinformował, że jest do dyspozycji radnych i nie można jej zarzucić, ze 
jako Przewodnicząca Komisji Finansów w Sejmie nie reprezentuje interesów 
Województwa Podkarpackiego. Wielokrotnie pokazała, że jej i jej ugrupowaniu 
potrzeba było naprawić błędy poprzedników w przypadku algorytmu. Udało się i 
są pieniądze dla Podkarpacia takie jak dla innych regionów. Walczyli o sprawy 
zakładów pracy chronionej i również w tym przypadku wielokrotnie 
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uczestniczyła w spotkaniach z radnymi w interesie województwa. Pani Poseł 
prosiła o kontakt Marszałka w kwestii „Janosikowego” oraz wyznaczenie osób 
przez Przewodniczącego, które mogłyby brać udział w konsultacjach.  Pani 
Poseł ponadto zwróciła uwagę, że rozpoczął się 1 sierpnia , kiedy w Warszawie 
zginęło 180 tysięcy niewinnych ludzi. Ważne, że o 17.00 zostanie im oddany 
hołd. Pani Poseł kończąc swoje wystąpienie stwierdziła, że samą uchwałą 
Marszałek nie pokaże mieszkańcom, że rozmawiał sercem i pokazywał inne 
argumenty. Jest 16 województw i każde z nich będzie walczyło o swoje i nasze 
również powinno to uczynić.  

Przewodniczący Sejmiku podziękował za zabranie głosu i wytrwałość w 
oczekiwaniu na zabranie głosu. 

Przewodnicząca Klubu Radnych PO – pani Teresa Kubas – Hul w imieniu 
Klubów Radnych PO, PSL i SLD złożyła wniosek formalny o przerwanie obrad 
dzisiejszej sesji Sejmiku do czasu wskazanego przez Przewodniczącego 
Sejmiku. Wstępnie termin został ustalony przez szefów Klubów radnych, jednak 
dzień i godzinę wznowienia obrad oddaje do dyspozycji Przewodniczącego 
Sejmiku. 

Marszałek Władysław Ortyl wyjaśnił, że na spotkanie, o którym mówiła Poseł 
przyjechali wszyscy Skarbnicy, bo taka była umowa. Samorządy województw 
porozumiewają się ze sobą co poziomu reprezentacji i prosi o nie zarzucanie 
mu iż go nie było ponieważ Marszałek Struzik się pojawił wyłącznie dlatego, że 
jest bardzo zainteresowany tym aby jego województwo nie zbankrutowało. On 
się do nie dostosował do tego ustalenia. Pani Poseł powiedziała, że subwencja 
jest na poziomie 214 milionów a do tej pory było 262 miliony  i ta różnica wynosi 
48 milionów. Pani Poseł poświadczyła dzisiaj jaka jest różnica pomiędzy tym, co 
można otrzymać a co nie. Wypowiedzi są w kwestii nie samej straty, która 
możemy ponieść i dobrze iż chcemy o tym rozmawiać i została zgłoszona taka 
uchwała. Dobrze, że te kwestie są uprzedzane bo należy pracować nad 
budżetem i należy zastanowić się  gdzie zdjąć 48 milionów, komu zabrać i jak 
zachować wskaźniki. Wyrok TK, który został ogłoszony jest nieadekwatny do 
tego, co jest przedłożeniem Sejmu bo przedłożenie pokazuje jak zabrać 47 a 
wyrok mówi aby zmienić sposób naliczania „Janosikowego”, nie kwestionuje, że 
jest ono złe, tylko chodzi o sposób. Dlatego też Zarządowi Zależy aby 
stanowisko zostało przyjęte jak najszybciej i samorządy w tej kwestii są 
solidarne oprócz mazowieckiego.  

Pani Poseł Krystyna Skowrońska stwierdziła, że wystąpienie Marszałka 
pokazuje, że trzeba aby została pokazana informacja ze strony samorządu 
województwa jeśli mają inne wyliczenia niż dostarczone przez Ministerstwo 
Finansów województwom. Należałoby pokazać taką informację  i aby ten  głos 
Marszałka  nie był do mediów tylko do decydentów w zakresie konsultowania. 
Dodała, że wspomniany przez nią sposób finansowania miałby obowiązywać  
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przejściowo na dwa lata tj. 2015 i 2016. Samorządy upierając się pilnują 
rozwiązania, które dotychczas obowiązuje. Rozwiązanie to ma być 
zmodyfikowane. Pani Poseł jeszcze raz zwróciła się z prośbą o udział w 
konsultacjach i zwróciła uwagę, że na sali obrad nie ma konsultacji, są one  w 
określonym gremium. Pani Poseł poinformował, że jest zainteresowana 
uchwałami podejmowanymi przez Sejmik w sprawie przeznaczania środków dla 
Uniwersytetu na Kierunek Lekarski. Dzisiaj jest  jedynie pozytywna opinia 
Komisji Akredytacyjnej i jest to jeszcze długi proces  i decyzja jest ważna aby 
były argumenty dla Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i o takie informacje prosi ze strony Sejmiku.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował Panią Poseł, że wszystkie informacje 
przez nią złożone odnośnie tzw. „Janosikowego” zostały przekazane radnym.   

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wniosek formalny 
złożony przez Przewodniczącą Klubu Radnych PO o ogłoszenie przerwy w 
obradach. Zaproponował ogłoszenie przerwy  do wtorku 5 sierpnia 2014 r. do 
godziny 11. 00. Poinformował, że wstępnie proponuje zwołanie sesji 
nadzwyczajnej na godzinę 16.00 lecz jeśli wniosek zostanie przegłosowany 
może się ona odbyć zaraz po zakończonej LI sesji.   

Za przerwą głosowało 15 radnych, 11 radnych było przeciw,  głosów przeciw 
nie było.  

W związku z powyższym wynikiem głosowania Przewodniczący Sejmiku ogłosił 
przerwę w obradach do wtorku 5 sierpnia 2014 do godziny 11.00 

Przewodniczący Sejmiku podziękował wszystkim gościom za przybycie na 
sesję. 

Do podziękowań dołączył się Marszałek Województwa Podkarpackiego, który 
wyraził nadzieję iż przybędą oni na sesję w dniu 5 sierpnia 2014 r.   

 

W dniu 5 sierpnia 2014 r. o godzinie 11.10 wznowiono obrady LI sesji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

Na wstępie Przewodniczący Sejmiku poprosił radnych o powstanie i uczczenie 
minutą ciszy zmarłego ŚP. Antoniego Kopaczewskiego – znanego działacza 
„Solidarności”. Stwierdził, że zmarł człowiek, który wiele uczynił dla 
województwa i zostanie mu oddana cześć przez Sejmik Województwa w 
stosownym czasie poprzez podjęcie uchwały.   
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Marszałek Władysław Ortyl zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego 
Sejmiku aby zezwolił na krótką 15 minutową przerwę celem omówienia z 
Przewodniczącym Sejmiku oraz szefami Klubów Radnych kilku kwestii, które 
umożliwiły by zgodne i spokojne procedowanie.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wniosek taki powinien poddać pod 
głosowanie dlatego wykorzystując swoje uprawnienia ogłasza 15 minut celem 
zwołania Komisji Głównej.  

Przerwa rozpoczęła się o godzinie 11.15.  

Po przerwie o godzinie 11.30 wznowiono obrady i Przewodniczący Sejmiku 
przystąpił do procedowania nad kolejnymi punkami porządku obrad sesji.  

Lista obecności radnych z dnia 5 sierpnia 2014 roku stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/258/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa 
drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Gospodarki i Infrastruktury.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała nr LI/1041/14 została przyjęta jednogłośnie (23 głosami 
za) i stanowi załącznik 18 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego. 

Członek Zarządu – Tadeusz Pióro poinformował, że uruchomiona została 
procedura przyznawania środków finansowych na remonty na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków,  mimo tego kilka podmiotów podjęło decyzje iż 
rezygnuje z przyznanych kwot ze względu na brak wkładów własnych i za małe 
przyznanie kwot. Ustalono, że jest to kwota 172 tysiące złotych. W związku z 
tym została podjęta decyzja o dodatkowym przyznaniu środków dla kilku 
podmiotów i jednocześnie dla tych podmiotów, które złożyły wnioski a w 
poprzednim rozdaniu ich nie otrzymały. Poinformował, ze Komisja Edukacji, 
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Kultury i Kultury Fizycznej wnioskowała o dwa elementy, które zostały wzięte 
pod uwagę. W związku z powyższym Zarząd wnosi o przyznanie kwot aby 
podmioty mogły uruchomić proces przetargowy tak aby zrealizować to do końca 
roku. Poinformował, że projekt uchwały zakłada zwiększenie dotacji dla: 

  Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Horyńcu Zdroju na prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii 
ściennej kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju  o 
15 000 zł , 

 Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie na 
konserwację i remont muru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w 
Krośnie o 15 000  zł, 

 Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp. 
na konserwację ołtarza bocznego pw. Św. Józefa w kościele pw. 
Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp. o  5 000 zł .  

Ponadto proponuje się udzielić dotacji dla: 

 Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Barbary w Golcowej na prace 
konserwatorskie dekoracji malarskiej na belce tęczowej w kościele pw. Św. 
Barbary w Golcowej -  20 000 zł, 

  Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mikołaja Bp w Lubli na prace 
remontowo - konserwatorskie  kościoła pw. Św. Mikołaja Bp w Lubli –
15 000 zł, 

 Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej na 
konserwację ołtarza bocznego Św. Wojciecha w kościele pw. Św. 
Stanisława BM w Jodłowej - 17 000 zł, 

 Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie na 
konserwację ołtarza bocznego w kościele pw. Rozesłania Apostołów  
w Mrzygłodzie - 20 000 zł, 

 Parafii Rzymsko - Katolickiej  pw. MB Nieustającej Pomocy  w Kuźminie na 
prace remontowo – konserwatorskie w kościele filialnym w Roztoce - 
20 000 zł, 

 Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu na 
prace remontowo - konserwatorskie cerkwi w Gwoździance – 15 000 zł,  

 Gminy Zagórz na prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Klasztornego 
Karmelitów Bosych w Zagórzu - 30 000 zł. 

Radna Anna Kowalska złożyła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały 
Sejmiku do prac w komisji i jako uzasadnienie podała informację, że zgłaszają 
się również inne podmioty i radni nie mają pełnej wiedzy ile podmiotów jeszcze 
oczekuje w kolejce na środki.  Wiadomo, iż ich liczba jest duża  dlatego 
wnioskuje do Zarządu o zwiększenie środków na ten cel o 100 tysięcy złotych i 
zaspokojenie maksymalnie najpilniejszych potrzeb, tam gdzie są katastrofy 
budowlane lub jest zagrożenie nimi.  
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Radny Władysław Stępień pytał czy  w wykazie jest parafia w Wielowsi, 
Osiedle Tarnobrzeg, na renowację kościoła po powodzi, która nie zmieściła się 
w poprzednim rozdaniu i była obietnica iż znajdą się środki.  Radny podniósł 
również problem szkód w wyniku wichury, jaka miała miejsce na cmentarzu w 
Grębowie. Był wniosek parafii z Grębowa z prośbą o przyznanie pomocy na 
renowację zabytkowych nagrobków i wniosek ten został rozparzony odmownie 
przez Zarząd i jest dzisiaj okazja aby do tego powrócić.  

Radny Zygmunt Cholewiński – Marszałek Pióro stwierdził, że jest to z 
uwolnionych środków. Radny pytał jakie środki zostały uwolnione i ile jeszcze 
dołożono z budżetu bo wydaje się, że tak to wyglądało.  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej -  Stanisław 
Bartnik poinformował, że komisja w stosunku do proponowanego przez Zarząd 
projektu uchwały wniosła o  uwzględnienie zmian tj. przydzielenie dotacji dla 
Parafii w Borowej w wysokości 10 tysięcy złotych. Jako źródło pokrycia komisja 
wskazuje zmniejszenie dotacji po 5 tysięcy złotych dla Parafii Kuźmina i  
Mrzygłód. Przewodniczący Komisji poinformował, że zmiany te również 
pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Mienia i Finansów.  

Stanowisko komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów - Czesław Łączak 
potwierdził, że  komisja zajmowała się niniejszym tematem, który został 
gruntownie omówiony. Projekt został pozytywnie zaopiniowany, z tym że 
zaproponowano zmianę przesunięcia środków na Parafie w Borowej. Dlatego 
też bezcelowym wydaje się odesłanie projektu uchwały do komisji bo to tylko 
niepotrzebnie przedłuży procedurę i tym samym uniemożliwi wykorzystanie 
środków przez beneficjentów w niedługim czasie.  

Stanowisko komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Członek Zarządu – Tadeusz Pióro poinformował, że wykaz został dokładnie 
omówiony na dwóch posiedzeniach komisji i rzeczywiście był wniosek o dotację 
dla Borowej poprzez zmniejszenie dla dwóch podmiotów i Zarząd akceptuje tę 
zmianę, co wyrazi również w głosowaniu. Jeśli chodzi o pytanie radnego 
Cholewińskiego to były to środki niewykorzystane przez podmioty, którym 
przyznano to dofinansowanie a nie wykorzystali go z różnych przyczyn, Zarząd 
nie dokładał dodatkowych środków, były to tylko i wyłącznie środki zwrócone 
przez podmioty, którym je przyznano. Jeśli chodzi o wniosek radnej Kowalskiej 
to jeśli będzie taka wola, Zarząd może zastanowić się na kolejnej sesji odnośnie 
wniosku o szukanie środków i zwiększenie na konserwację kwoty 100 tysięcy 
złotych lecz teraz prosi o pozytywne ustosunkowanie się do uchwały bo nie ma 
już wiele czasu do końca roku na wykorzystanie środków i rozliczenie się z 
nich.   



str.	66	
 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj poinformował, że w swojej 
interpelacji kilka miesięcy temu  zgłosił wniosek o zwiększenie dofinansowania 
dla podmiotów, które go nie otrzymały tj. Krościenko Wyżne, Jaśliska – 
sanktuarium oraz Kombornia.  Jeśli chodzi o Jaśliska to  jest to najbiedniejsza 
gmina, sanktuarium korzysta z funduszy Ministerstwa Kultury i każda złotówka 
jest ważna a należy pamiętać iż potrzeby są większe niż gdzie indziej. W 
odpowiedzi na interpelację uzyskał informację, że   jak będą wolne środki to 
zostanie to rozpatrzone. Zwrócił się do Zarządu aby te parafie  najbardziej 
potrzebujące  otrzymały dotacje.  

Radny Władysław Stępień jeszcze raz zwrócił się do Członka Zarządu o 
odpowiedź na jego pytania i wnioski odnośnie kościoła w Wielowsi i cmentarza 
w Grębowie.  

Radna Anna Kowalska poinformowała, że w związku z tym iż Członek 
Zarządu deklaruje, że Zarząd pochyli się nad możliwością zwiększenia środków 
na konserwację zabytków , przynajmniej tam gdzie grozi katastrofa budowlana 
ona  wycofuje swój wniosek. 

Członek Zarządu – Tadeusz Pióro poinformował, że jest deklaracja, że będą 
szukać środki  ale naprawdę był to wniosek aby środki znaleźć. Jeśli chodzi  i 
pytania radnego Stępnia to musi sprawdzić czy kościół wymieniony przez 
radnego znajduje się na liście zabytków. Kościoła nie było w wykazie więc nie 
uzyskał on na tym etapie pomocy i nic nie stoi na przeszkodzie aby szukać 
środków zgodnie z tym, o co apelowała radna Kowalska.  

Radna Anna Kowalska poinformowała, że w związku z tym, że nie ma pełnej 
deklaracji odnośnie możliwości pozyskania 100 tysięcy złotych na zaspokojenie 
najpilniejszych potrzeb. podtrzymuje swój wniosek  

Radny Władysław Stępień poinformował, że Kościół w Wielowsi był w wykazie 
od roku czasu i został negatywnie rozpatrzony ze względu na brak środków. 
Poinformował również, że nadal podtrzymuje swój wniosek i złoży go powtórnie 
na ręce Marszałka. 

Członek Zarządu – Tadeusz Pióro zwrócił uwagę, że radny sam powiedział, 
że kościół jest rok w wykazie a są takie kościoły, które są długo na liście 
zabytków a bardzo długo czekają.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj stwierdził, że w wykazie 
nie ma również dotacji na kościół  świętej  Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Jasionowie, który co roku był tam umieszczany i ostatnio remontowano 
zabytkowe organy. Jest tam również chrzścielnica, która wymaga remontu o co 
prosi.  
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Czesław Łączak – Przewodniczący Klubu Radnych PiS złożył wniosek o 
zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania nad wnioskiem radnej Anny 
Kowalskiej i jak najszybsze uruchomienie środków dla beneficjentów.  

Członek Zarządu – Tadeusz Pióro odniósł się do wniosku radnego Sobieraja. 
Poinformował, że takich podmiotów, które nie otrzymały dotacji jest co najmniej 
100. Wniosków było bardzo dużo a środki w tym zakresie ograniczone.  

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wniosek 
Przewodniczącego Klubu Radnych PiS o zamknięcie dyskusji.  

Za wnioskiem o zamknięcie dyskusji głosowało 16 radnych, przeciw było 12 
radnych , nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Wniosek został przyjęty. 

Następnie Przewodniczący sejmiku poinformował, że są dwa wnioski do 
przegłosowania tj. wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz 
wniosek radnej Anny Kowalskiej.  

W związku z tym, że wniosek radnej Kowalskiej jest dalej idący poddał go 
najpierw pod głosowanie. 

Za wnioskiem radnej Anny Kowalskiej w sprawie odesłania projektu uchwały do 
prac w komisji głosowało 15 radnych, 13 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Sejmiku zamknął punkt i przystąpił do realizacji kolejnych 
punktów porządku obrad. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Jasienica Rosielna. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

Radny Tadeusz Majchrowicz odniósł się do wyników poprzedniego 
głosowania, informując, że przez przypadek zagłosował nie tak jak chciał i wie 
iż nie zmieni to niczego ale chce aby była jasność w tej kwestii.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji nad projektem uchwały 
Przewodniczący Sejmiku zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
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W jego wyniku Uchwała nr LI/1042/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) i stanowi załącznik 21 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji 
Baranów Sandomierski i Dąbrowica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji 
Baranów Sandomierski. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała nr LI/1043/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) i stanowi załącznik 22 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Zagórz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zagórz. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała nr LI/1044/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) i stanowi załącznik 23 do protokołu.  

  

Podjęcie uchwały w sprawie tworzenia dziennych oddziałów 
geriatrycznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała nr LI/1045/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) i stanowi załącznik 24 do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia wykazu chorób objętych opieką 
paliatywną refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała nr LI/1046/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) i stanowi załącznik 25 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki 
budżetowe. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  
Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała nr LI/1047/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) i stanowi załącznik 26 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec zapisów art. 98 
projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że przywoływana ustawa przeszła 
już przez Senat a projekt uchwały   został zgłoszony wcześniej. Poinformował, 
że pierwotne brzmienia ustawy były takie, że dawały prawo do  własności 
Samorządowi  Województwa  środków, które pochodziły z funduszy 
europejskich a były wdrażane w przyszłej perspektywie jako tzw. instrumenty 
zwrotne czyli  pożyczki, gwarancje i poręczenia. Ustawodawstwo gwarantowało, 
że będzie to wprowadzone na dochody czyli na własność  samorządu. Jednak 
w trakcie prac w Sejmie zmieniono zapisy i niestety samorząd nie jest 
właścicielem środków  Do tej pory żaden akt nie regulował tej własności ale  
przekonanie, które panowało wśród instytucji zarządzających wprowadzanie 
RPO, że będzie to na dochodach nie stało się faktem. Należy chwalić 
instrumenty zwrotne. Idea jest słuszna i prosta,  dzisiaj ustawa jest po Senacie 
ale jest apel po to aby spowodować zmianę inicjatywy ustawodawczej w tej 
kwestii. Komisja Finansów Publicznych pod przewodnictwem Poseł Krystyny 
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Skowrońskiej pozytywnie zaopiniowała zmiany w ustawie więc żal iż dobro 
samorządu nie zostało uwzględnione.  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała nr LI/1048/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) i stanowi załącznik 27  do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec przewidywanego 
przez Ministerstwo Finansów poziomu finansowania z budżetu państwa 
samorządów województw w 2015 roku. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że chodzi tutaj o tzw. Janosikowe. 
Przypomniał, że sprawa rozpoczęła się już w ubiegłym roku i słynne 32 miliony 
złotych, które groziło wtedy  zamienia się teraz w 47,5 miliona złotych. Zwrócił 
się  z prośbą aby radni poparli projekt uchwały. Poinformował, że musi 
przedłożyć sprostowanie odnośnie wypowiedzi pani Poseł Skowrońskiej, która 
podała nieprawdziwą informację iż przewidywana w 2015 roku łączna kwota 
części regionalnej i wyrównawczej subwencji z budżetu państwa wraz z dotacją 
na zadania drogowe będzie taka sama jak subwencja w 2014 roku. Stwierdził, 
że pani Poseł posługuje się tym samych dokumentem co oni, tylko  
wygenerowała z niego inne rachunki. Subwencja ogólna wynosi 261,9 miliona a  
na 2015 według przewidywań wynosi 214,4 miliona.  Różnica jest więc 
ewidentna i wynosi 47,5 miliona  i jest to najniższa wartość jaka będzie od 2008 
roku. W przedłożonym stanowisku jest, że sprzeciw wobec trybu. Sytuacja jest 
inna niż w przypadku poprzedniej uchwały, bo prace nad ustawą trwają i jest 
szansa na zapobieżenie. Marszałek zwrócił uwagę, że wyrok TK nie był 
skierowany w kwestii wysokości subwencji wyrównawczej lecz sposobu 
funkcjonowania. Nie chodziło o zmniejszenie kwoty, która była w obiegi. 
Sięgnięto tylko po kwoty dotyczące samorządów województwa ani e 
samorządów innego szczebla.  

Pan Marszałek zwrócił się z prośbą o przyjęcie stanowiska.  

 

Członek Zarządu – Tadeusz Pióro dodał, że takie stanowisko zostało również 
podjęte przez Zarząd Związku Województwa RP w dniu 17 lipca br. w sprawie 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego jako subwencja regionalna i oni 
określają, że skutki finansowe proponowanych zmian jednoznacznie wskazują 
na istotne obniżenie i tak niskich dochodów większości regionów i  wobec 
stojących wobec województw zadań w nowej perspektywie finansowej z 
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koniecznym zaangażowaniem środków własnych pomoc budżetu państwa jest 
absolutnie konieczna, szczególnie tam gdzie chodzi o wykorzystanie dużych 
środków z UE. Proponowane zmiany w zdecydowany sposób naruszają 
obowiązujące we wszystkich województwa wieloletnie prognozy finansowe. 
Zwrócił uwagę, że gdyby wyrok nie był omawiany to na tym etapie nie ujrzano 
by wielkości subwencji rządowej. Przy okazji zobaczono, że subwencje te są 
mniejsze na wszystkie województwa  o  500 milionów na 2015 rok w 
porównaniu z 2014. W naszym województwie będzie to prawie 50 milionów 
złotych mniej. Poinformował, że wierzy iż apel spowoduje iż wróci się do 
subwencji rządowych przynajmniej z roku 2013.  

Radna Teresa Kubas – Hul zwróciła się z apelem do Marszałka bo jest 
świadomość iż prace nad zmianą ustawy są trwają jako  pokłosie  wyroku TK z 
dnia 4 marca 2014 r. Stwierdziła, że współpraca Marszałka w tej kwestii z 
parlamentarzystami  bez względu na opcję polityczną może zaowocować 
korzystnymi rozwiązaniami dla województwa i apeluje aby nie obwiniał on za 
wszystkie rzeczy Poseł Krystyny Skowrońskiej bo ona bardzo chętnie włącza 
się w wiele spraw dotyczących naszego województwa. Przypomniała, że  dzięki 
jej zaangażowaniu  i ówczesnej dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ  udało 
się zmienić algorytm podziału środków w zakresie ochrony zdrowia. Stwierdziła, 
że konstruktywna współpraca może zaowocować tym, że projekt ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie będzie projektem 
krzywdzącym i samorząd nie otrzyma mniejszych środków niż do tej pory.  

Prosiła o więcej współpracy a mniej przerzucania odpowiedzialności. .  

Radny Zygmunt Cholewiński poinformował,  popiera stanowisko, tym bardziej 
iż z analiz wynika i deklaracji wynika, że 150milionów złotych będzie 
przeznaczone na drogi wojewódzkie, czego nie było i trudno się zorientować ile 
przypadnie naszemu województwu. Poinformował,. że uważa iż subwencja jest 
zawsze do dyspozycji samorządu województwa , którzy może nimi dobrowolnie 
dysponować.  Radny poinformował, że cieszy go fakt iż jest stanowcze 
stanowisko Zarządu i Związku Województw RP w tej kwestii.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że bardzo dobrze że poprze się działanie  w  
celu    utrzymania poziomu subwencji dla województwa jednak chce zwrócić 
uwagę, że przyjmowanie stanowisk chociażby jednomyślnie czy przez 
aklamację bez wyegzekwowania od parlamentarzystów, którzy uchwalają 
rozwiązania prawne budżetowe z Podkarpacia i innych województw Polski 
Wschodniej, mówiąc wprost posłów  PO i PSL w tym stanie, jaki dzisiaj jest 
będzie czczym działaniem tylko pod publikę. Poinformował, że on przyjmuje iż 
poparcie radnych PO i PSL  jest to uzgodnione stanowisko ze wszystkimi 
parlamentarzystami co najmniej z Województwa Podkarpackiego z opcji PO i 
PSL.  
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Marszałek Władysław Ortyl uchwała jest ważna i ważne aby takie inicjatywy 
przeprowadzać wspólnie. Poinformował, że w jego odczuciu współpraca jest bo 
w sprawie Janosikowego było spotkanie Zarządu z parlamentarzystami i była 
też poseł Skowrońska i liczna grupa posłów z PiS. Poinformował, że w piśmie 
nie krytykował Poseł lecz pokazał, że myli się co rzeczywistości. Jeśli chodzi o 
kwotę 150 milionów na drogi to nawet jeśli podzielono by tę kwotę po równo na 
wszystkie województwa to będzie to około 10 milionów na każde. Nie 
obniżyłoby to znacznie kwoty 47,5 miliona złotych. Ponadto stwierdził, że nie da 
się niektórych rzeczy przeprowadzić ponad interesem ponadpartyjnym 
Stwierdził, że jego sprostowanie nie miało charakteru politycznego.  

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że materiał przygotowany przez Poseł 
Skowrońską i odpowiedź Marszałka zostały przesłane radnym.  

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że została upoważniona przez 
Poseł Skowrońską aby przekazać radnym informację, że iż zorganizuje ona 
spotkanie z Ministrem Finansów aby można było porozumieć się i wypracować 
rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich województw. 
Zazwyczaj każde województwo stara się jak najwięcej środków pozyskać dla 
siebie i należy znaleźć jak najbardziej optymalne rozwiązania. Poinformowała, 
że w imię dobrej współpracy nie będzie się odnosiła do kwestii poruszonych 
przez Przewodniczącego Klubu Radnych PiS.  

Radny Jan Tarapata stwierdził, że słuchając wywodów należy wyciągnąć 
konkluzję, że ubytek 47,5 miliona złotych spowoduje zachwianie wieloletniej 
prognozy finansowej bo będzie to wpływać na wszystkie zapisane tam 
wskaźniki. W 2015 i 2016 kiedy trzeba będzie oszczędzać środki na przyszłe 
inwestycje unijne trzeba będzie się borykać z uporządkowaniem finansów, które 
znienacka zostały naruszone. Wieloletnie planowanie daje to, że można pewne 
kwestie przewidywać a  każdy ubytek wpływa na to negatywnie. Prosił aby 
wszyscy uczestniczyli w walce o pieniądze aby nie zostały one zabrane 
bezpowrotnie. Podkreślił, że jest to apel do wszystkich parlamentarzystów.  

W związku z wyczerpaniem  głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała nr LI/1049/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) i stanowi załącznik 28  do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2014 r. 

Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że Sejmik nie przyjął autopoprawek do 
niniejszego projektu uchwały. Komisja Główna została poinformowana przez 
Marszałka, że niniejsze autopoprawki będą wprowadzane przez 
wnioskodawców nadzwyczajnej sesji Sejmiku zwołanej na godzinę 15.00. 

Projekt niniejszej uchwały  został negatywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu, Mienia i Finansów. Komisje Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej oraz Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 

Marszałek Władysław Ortyl omówił projekt uchwały. Poinformował, że zmiany 
dotyczą wyłącznie wydatków w budżecie oraz zwiększenia dotacji w zakresie 
szkól wyższych, budowy chodników przy drogach wojewódzkich, zwiększenia 
dotacji na szpitale, ustalenie wydatków na program wsparcia leczenia 
niepłodności na terenie województwa metodą naprotechnologii, zwiększenie 
dotacji na instytucje kultury. Marszałek poruszył kwestie wydatków na budowę 
chodników informując, że jeśli zostanie wprowadzona autopoprawka lub finalne 
zmiany w budżecie, które zapowiedział Przewodniczący Sejmiku, to efektem 
będzie to iż wszystkie poprawnie złożone wnioski zostaną zrealizowane.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na godzinę 14.30 poprosi o zwołanie 
Komisji Budżetu, Mienia i Finansów  

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że w projekcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie jest wprowadzony punkt dotyczący zwiększenia środków z 
rezerwy celowej na wsparcie uczelni wyższych na Podkarpaciu. Zmiany te 
należy rozpatrywać łącznie w kontekście podjętej uchwały przez Zarząd 
Województwa dzielącej rezerwę celową z budżetu samorządu województwa na 
zakup środków inwestycyjnych na potrzeby uczelni wyższych. Poinformowała, 
że dokonała  analizy dokumentacji i projektów złożonych przez poszczególne 
uczelnie oraz zapisów uchwały budżetowej i uchwały Zarządu w tym zakresie. 
Poinformowała, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  dzieląc środki 
publiczne na uczelnie i  różnego rodzaju instytucje stosuje jasne i przejrzyste 
kryteria. Środki te dzielone są po wzięciu pod uwagę dorobku naukowego, 
kadry naukowo – dydaktycznej, prawa do nadawania stopni naukowych, liczby 
studentów, zaplecze materialnego uczelni oraz jakości kształcenia. Niestety nie 
stało się tak w przypadku uchwały Zarządu Województwa oraz propozycji 
podziału środków zawartych w dzisiejszym projekcie uchwały Sejmiku. Biorąc 
pod uwagę kryteria, o których mówiła należy przypomnieć iż Zarząd 
Województwa podjął uchwałę, że największe wsparcie zostało przyznane dla 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu tj. 170 tysięcy złotych, 
po 90 tysięcy złotych dostały trzy uczelnie tj. URz, PRz i Państwowa Wyższa 
Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, po 50 tysięcy złotych otrzymały 
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wszystkie pozostałe państwowe wyższe szkoły zawodowe i dwie niepubliczne 
uczelnie, po 30 tysięcy uczelnia z Przeworska i Zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny w Dębicy. Radna pytała w oparciu o  jakie kryteria Zarząd 
Województwa dokonał takiego podziału środków z rezerwy celowej 
przeznaczonej na zakupy inwestycyjne. Biorąc pod uwagę największą liczbę 
kształconych studentów to niewątpliwie prym wiodą Politechnika Rzeszowska, 
Uniwersytet Rzeszowski., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Biorąc pod uwagę uprawnienia do  
nadawania tytułów naukowych to mają je trzy uczelnie na Podkarpaciu tj. 
Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Prawa i 
Administracji. Biorąc pod uwagę uprawnienia do  nadawania tytułu 
zawodowego magistra to mają je Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet 
Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła w Jarosławiu , Jaśle, Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Radna 
stwierdził, że kryteria które są jasne i nie budzą wątpliwości nie miały 
zastosowania przy podziale tych środków. Zwróciła uwagę, że w uchwale 
Sejmiku, na podstawie której przyjęto budżet województwa w dziale 758 
rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe jest kwota 800 tysięcy złotych na 
dofinasowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych – czyli zakupów 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Radna poinformowała, 
że dokonała analizy czy Sejmik do tego czasu podejmował uchwałę o zmianie 
przeznaczenia tych środków i nie ma tego oraz czy było to na posiedzeniu 
Komisji Budżetu, mienia i Finansów i również nie. Radni otrzymali ostatnio 
zestawienie na dzień 30 czerwca dotyczące wszelkich zmian dokonanych w 
budżecie od stycznia obecnego o takiej zmiany nie ma. Radni Województwa 
podejmowali w dobrej wierze uchwałę pozostawiając w pozycji rezerwa celowa 
z przeznaczeniem na wsparcie dla uczelni wyższych. Decyzja ta była 
podejmowana w przekonaniu, że zostanie ogłoszony konkurs i przygotowany 
jasny i obiektywny regulamin oceny projektów lecz tak się nie stało. Zwróciła 
uwagę, że w regulaminie naboru wniosków widnieje zapis – środki dotacji 
celowej uczelnia może przeznaczyć na dofinansowanie lub finansowanie zadań 
inwestycyjnych. Zapis ten spowodował, że uczelnie mogły składać wnioski na 
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz na 
inwestycje o charakterze budowlanym. Z analizy projektów i wniosków wynika, 
że  część uczelni złożyło projekty, gdzie część wydatków to roboty budowalne a 
w niektórych przypadkach całość projektu to roboty budowlane. Zarząd 
Województwa nie patrząc na to, że jest inne przeznaczenie środków w rezerwie 
celowej dokonał takiego podziału i zaproponował podział dodatkowych środków 
440 tysięcy złotych następująco: 110 tysięcy złotych dla Prz, 60 tysięcy złotych 
dla URz, 30 tysięcy dla PWSZ w Tarnobrzegu, 50 tysięcy dla PWSZ w Krośnie, 
10 tysięcy złotych PWSW w Przemyślu, 50 tysięcy złotych dla Jarosławia, 50 
tysięcy dla Sanoka, 50 tysięcy złotych dla WSIiZ, 30 tysięcy złotych dla Wyższej 
Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej. Zarząd pominął w tym podziale trzy 
uczelnie, które znalazły się w pierwszej grupie. Radna poinformowała, że mówi 
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o tym wszystkim bo ma poważną obawę iż wykorzystanie środków bez ich 
zmiany przeznaczenia i podjęcie uchwały przez Zarząd jest zgodne z zapisami 
ustawy o finansach publicznych. Poinformowała, że będąc Przewodniczącą 
Sejmiku odwiedziła wszystkie uczelnie i zapoznała się z ich problemami i 
osiągnięciami, ponadto rektorzy uczelni aktywnie uczestniczyli w zespole 
opracowującym strategię rozwoju województwa w części dotyczącej rozwoju 
nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnie poddane zostały badaniom za pomocą 
ankiet a ich wyniki zostały wykorzystane przy uchwalaniu strategii rozwoju 
województwa. Dlatego też chce aby wszystkie uczelnie bez wyjątku były 
traktowane w sposób uczciwy, rzetelny i obiektywny, nie można karać 
określonych środowisk i kadry naukowo – dydaktycznej oraz studentów. Radna 
poinformowała, że dokonała również analizy protokołu z oceny projektów i w 
regulaminie były trzy kryteria,  w oparciu o które projekty powinny być oceniane 
tj. uzasadnienie w odniesieniu do zapisów strategii, uzasadnienie w odniesieniu 
do nowych kierunków i udział środków własnych. Poinformowała, że również to 
przeanalizowała i okazało się, że nie ma żadnych kryteriów, żadnych punktów i 
zasad. Uczelniom, które wnoszą wkład własny niekoniecznie to coś przyniosło 
mimo określenia kryteriów w regulaminie. Jednak największą wątpliwość 
wzbudził fakt obniżania poziomu dofinansowania. Uczelnie złożyły wnioski o 
bardzo różnej wartości i w różny sposób je dofinansowano.. 

Radna poinformowała, że biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone wątpliwości 
składa wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do prac w komisjach: 
Budżetu, Mienia i Finansów, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji 
Rewizyjnej celem zbadania czy nie nastąpiło naruszenie zapisów ustawy o 
finansach publicznych na etapie uchwały Zarządu Województwa 
Podkarpackiego.  

Wniosek niniejszy stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Radny Janusz Ciółkowski poinformował, że poruszy jedną kwestię, która 
bardzo go cieszy tj. zapewnienie środków na rozwój jednej z form terapii w 
medycynie rozrodczości tj. naprotechnologii . Jest to novum. Wszystkie metody 
stosowane w medycynie rozrodczości są otoczone sztampowymi dyskusjami i 
opiniami często nie mającymi nic wspólnego z medycyną. Poinformował, że 
naprotechnologia to stricte medyczna dziedzina w medycynie rozrodczości 
dysponująca wystandaryzowanymi metodami diagnostycznymi i 
terapeutycznymi. Rozwijana jest od lat 90 w USA, na uniwersytetach w Anglii a 
teraz w Polsce na Uniwersytecie w Lublinie i Białymstoku. Jest to metoda 
naukowa polegająca na diagnozie, indywidualizacji a potem podjęciu terapii. 
Metoda ta natrafia oczywiście na pewne bariery nie do przejścia tj. brak 
narządów rozrodczych czy komórek płciowych ale in vitro również nie może 
tego pokonać w obrębie starających się o dziecko tylko musi sięgać do banków 
dawców plemników i komórek jajowych, co budzi reperkusje prawne, etyczne i 
inne. W związku z tym musi być alternatywa. Pacjenci muszą mieć prawo 
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wyboru metody terapii. Naprotechnologia jest trudniejsza ale zdecydowanie 
tańsza a skuteczność sięga 40 – 50%. Dla metody in Vitro skuteczność wynosi 
od 20 do 30% w zależności od ośrodka. Należy podkreślić, że jest coraz 
większa liczba kobiet mających problem z bezpłodnością i są one wprowadzane  
na jedną ścieżkę tj. in vitro a jego przesłanie to stworzenie alternatywy dla osób, 
które chcą mieć potomstwo.  Zmiana w budżecie jest zaczątkiem wprowadzenia 
tej metody. 

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk odniósł się do 
wypowiedzi radnej Teresy Kubas – Hul. Poinformował, że  omawiane 
przyznanie dotacji uczelniom wyższym jest dokonywane na podstawie  
regulaminu Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielania 
dotacji celowych szkołom wyższym z terenu Województwa Podkarpackiego. W 
regulaminie tym na wniosek uczelni wyższych wprowadzono w § 4 pkt 4, który 
mówi, że dotacje będą udzielane uczelniom  na realizację zadań o charakterze 
inwestycyjnym, jednocześnie z zastrzeżeniem, że są związane z zadaniami 
własnymi Samorządu Województwa Podkarpackiego o podpunkt 1 mówi, że 
wpisują się w działania strategiczne województwa  a drugi, że związane są z 
uruchamianiem przez uczelnie nowych kierunków. W regulaminie jest również, 
że weryfikacja formalna dokonywana jest przez pracowników departamentu i 
zatwierdzana przez zespół z udziałem radnych.  Poinformował, że złożonych 
zostało 15 wniosków i rzeczywiście pierwsze odniesienie było do kwoty z 
rezerwy celowej tj. 800 tysięcy złotych i po weryfikacji wniosków, pracy 
departamentu i zespołu w pierwotnej wersji zaproponowano kwoty, które są 
załącznikiem do uchwały. Jednak po sugestiach i możliwościach zwiększenia 
tej dotacji Zarząd proponuje by 440 tysięcy złotych dołożyć do dotacji. Radna 
Teresa Kubas – Hul sugeruje, iż jest to  niezgodnie z prawem więc chce 
podkreślić, że jest to dokonane zgodnie z regulaminem na wniosek uczelni 
funkcjonujących w całym województwie a nie w jego danej części. Poprosił 
dyrektora departamentu Budżetu i Finansów o złożenie dodatkowych 
wyjaśnień.  

Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów - Waldemar Dzień 
poinformował, że jeśli chodzi o zwiększenie wydatków o 440 tysięcy na 
szkolnictwo wyższe to jest to tylko zwiększenie a nie uruchomienie rezerwy 
natomiast jej uruchomienie było opiniowane przez Komisję Budżetu, Mienia i 
Finansów w dniu 31 lipca br. i uzyskało to pozytywną opinię.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że rezerwa celowa była 
przeznaczona na inwestycje i czy są to wszystkie zadania inwestycyjne czy była 
zmiana przeznaczenia. Poinformował, że  Wydział Zamiejscowy KUL nie złożył 
wniosku. 

Radny Zdzisław Nowakowski  poruszył kwestię Wydziału Zamiejscowego 
AGH w Mielcu. Poinformował, że nie ma go na liście bo nie złożył wniosku 
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mimo iż on na kilku sesjach  wnioskował o dotacje  na ten cel. Powód jest 
prosty bo Zamiejscowy Wydział Akademii Górniczo – Hutniczej w Mielcu będzie 
przekształcany w  pełnoprawny Wydział AGH czyli na stałe AGH w Mielcu 
zafunkcjonuje ponieważ jest już uchwała Senatu AGH aby taki wydział w Mielcu 
utworzyć i aktualnie zajmuje się tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Zakłada się, że w oku akademickim 2015/2016 taki wydział w 
Mielcu o nazwie Inżynieria Wytwarzania będzie funkcjonował i bardzo dobrze 
wpisuje się on w strategię rozwoju Województwa Podkarpackiego ponieważ dla 
Doliny Lotniczej wytwarzanie materiałów jest kluczowym kierunkiem kształcenia 
i mówi o tym już dzisiaj, że kiedy taki wydział w Mielcu powstanie,  aby mógł on 
otrzymać dotację i nie tylko w wysokości 30 - 50 tysięcy złotych.  

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na 
złożone przez nią pytania. Pytała bowiem w oparciu o jakie zasady dokonano 
podziału środków uchwałą Zarządu. Z protokołu posiedzenia komisji to nie 
wynika, są przypadkowo zamieszczone kwoty. W pracach komisji uczestniczyli 
radni ale tylko z jednej strony. Nie otrzymała również odpowiedzi jakie były 
kryteria obniżania tych środków i dlaczego jednej uczelni przyznano 170 tysięcy 
złotych a innej 30 czy 50 tysięcy złotych. Stwierdziła, że mogłaby to zrozumieć 
gdyby przesłanki ministerstwa były brane pod uwagę. Nie otrzymała również 
dlaczego Zarząd Województwa przygotował regulamin, który zawiera sprzeczne 
zapisy z zapisami uchwały budżetowej dotyczącej przeznaczenia środków i 
dlaczego przy podziale środków przedstawionym na dzisiejszej sesji 
przeznaczono dla tych uczelni a pozostałe trzy wyłączono. Radna podkreśliła, 
że chodzi jej o to aby podział środków był  dokonywany  uczciwie i obiektywnie 
a nie w oparciu o bliżej nieokreślone kryteria.  

Radny Zygmunt Cholewiński pytał ile jest jeszcze wolnych środków bo na 
poprzednich sesjach słyszał, że już ich nie ma.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku –Dariusz Sobieraj pytał i jakie chodniki przy 
drogach wojewódzkich chodzi i czy jest uwzględniony odcinek na dole w ciągu 
drogi wojewódzkiej  Dukla – Nowy Żmigród bo jest to ważne dla lokalnej 
społeczności.  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk poinformował, że 
Zarząd pochylał się przede wszystkim nad zadaniami chodnikowymi, gdzie 
samorządy partycypują co najmniej w 50% . Jeśli chodzi o propozycje Zarządu 
do inwestycji chodnikowych to jest to m.in. 

 Strzyżów – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 w 
miejscowości Godowa – udział gminy wynosi 140 tysięcy, proponowany 
udział PZDW 140 tysięcy, zadanie gotowe do realizacji, 
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 Strzyżów – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w 
miejscowości Żarnowa. Kwota zadania to 80 tysięcy złotych (po 40 
tysięcy złotych), zadanie gotowe do realizacji, 

 Gmina Wiśniowa – miejscowość Tułkowice – zadanie na 200 tysięcy 
złotych (100 tysięcy złotych gmina i 100 tysięcy złotych PZDW), 

 Gmina Solina proponuje aby z ich środków 250 tysięcy złotych  było 
wyasygnowane  na budowę chodnika w miejscowości Bukowiec . Taka 
sama sytuacja jest w Gimie Wojaszówka, 

Ponadto są inwestycje w Ustrzykach Dolnych, Czarnej, Rakszawie, 
Korczynie, Przeworsku, Dębicy, Dynowie i Hyżnem. Jeśli chodzi o Dynów to 
po stronie województwa jest 150 tysięcy a po stronie Dynowa 50 tysięcy ale 
wynika to z tego, że w ubiegłym roku Burmistrz Dynowa przy drodze 
wojewódzkiej nadłożył kwotę 100 tysięcy złotych.  

Radny Zygmunt Cholewiński pytał jak wygląda sprawa Radomyśla.  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk poinformował, że nie 
ma tego w propozycjach i być może nie ma dokumentacji i partycypacji w 50% 
ze strony gminy.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku –Dariusz Sobieraj pytał czy wpłynął wniosek, 
który składał dwa tygodnie temu w sprawie zatoki w Nadolu w ciągu drogi 
wojewódzkiej  Dukla – Nowy Żmigród.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że wola i deklaracja Zarządu jest 
aby zrealizować wszystkie projekty gotowe do wdrażania a  gdyby zdarzyło się, 
że będzie rozbieg w informacjach to będzie możliwość  manewrowania 
kwotami. Jeśli chodzi o deficyt i możliwości jego finansowania to nie 
przypomina sobie deklaracji aby ktoś mówił, że już nie ma. Sprawę rezerwy  
dokładnie przedstawi  dyrektor departamentu Budżetu i Finansów, realnie po 
precyzyjnym przeliczeniu może to ulec zwiększeniu. Jeśli chodzi o uwagi radnej 
Teresy Kubas – Hul to były  kryteria,  był zespół i pracowano nad tym długo, 
niejednokrotnie pewne rzeczy wynikały z wniosku uczelni. Jest  pewna zmiana 
w podejściu w stosunku do ubiegłego roku i będą wyciągać wnioski aby 
korygować to aby było jak najbardziej efektywnie. Na pewno było to w kierunku 
zadań związanych z inwestycjami a nie tylko w koszty ogólne bo jest to 
najłatwiejsze dla uczelni, chcą aby to co  zostało przez Samorząd Województwa  
sfinansowane było wartością, którą można ocenić. Zarząd pewne kwestie 
ocenia długofalowo i jeśli chodzi o Uniwersytet to ważna jest kwestia Kierunku 
Lekarskiego i należy sobie jasno powiedzieć, że w budżecie należy przewidzieć 
środki na ten cel i być może będą one w wysokości, których nie daje suma 
przeznaczona dla drobnych uczelni. Sprawa ta jest jednak tak ważna, że 
zarówno Zarząd jak i radni w wielu aspektach powinni ją wspierać. 
Poinformował, że koncepcje te były opiniowane wtedy kiedy zajmował się tym 
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Wicemarszałek Jan Burek. Zarząd jednak tego nie neguje a podtrzymuje i chce 
wyciągnąć wnioski z pożytkiem dla uczelni.  

Radny Mariusz Kawa podziękował za refleksję Zarządu w kwestii dróg bo jak 
stwierdził chodniki w Strzyżowie i Żarnowej przeczekały co najmniej dwa lata. 
W ubiegłym roku miały zapewnione finansowanie gminne ale niestety decyzją 
Zarządu nie weszły do inwestycji. Cieszy go, że świadomość potrzeby zadania 
na tamtym terenie dojrzała i zadania w ramach polityki Zarządu będą się toczyć. 
Radny pytał  o drogę 986 i osuwisko – czy jest to brane pod uwagę do 
realizacji.  

Radny Jan Tarapata stwierdził, że wiele kwestii jest omawianych ale czasem 
wychodzi sekwencja, która powinna przyświecać temu aby  wspierać uczelnie, 
które będą pożyteczne dla samorządu na przyszłość i te które będą 
wprowadzać nowe rozwiązania i ma na myśli środki europejskie. Wszystkie 
zadania, które będą realizowane to współpraca uczelnia – przedsiębiorstwo i 
jeśli są  zadania  inwestycyjne do wykonania  to powinny być realizowane w 
tych uczelniach, które w przyszłości będą realizować te potrzeby i zapisane  w 
strategii badania i rozwój są podstawą do rozwoju województwa  na przyszłość. 
Tak więc jeśli w przyszłości  będą rozdzielane środki pomiędzy uczelnie to 
powinno być przyjęte kryterium patrzenia na strategię i uczestnictwo uczelni w 
zadaniach strategicznych. Jeśli chodzi o środku na chodniki i drogi to zapomina 
się o pewnych sprawach, które są rozpoczynane i nie kończone. Radny 
poruszył kwestię skrzyżowania w miejscowości Tuszów na drodze 985, gdzie 
miała być przebudowa ze względu na kilkanaście wypadków śmiertelnych. 
Poinformował, że dokumentacja została przygotowana i dlatego pyta jakie 
postępowanie będzie w tej sprawie bo jak zapewnił musi to być wykonane.   
Radny pytał również o skrzyżowanie w gminie Borowa, które również jest 
bardzo  niebezpieczne oraz o niedokończona inwestycję chodnika przy drodze 
985 w miejscowości Malinie, gdzie zostało do wykonania jeszcze 300 m a nie 
zostało to zrobione wcześniej ze względu na brak uregulowanych praw 
własności a tej chwili od dwóch lat jest to możliwe.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że dobrze się dzieje iż Marszałek 
deklaruje,  że w momencie kiedy zapadną ostateczne decyzje dotyczące 
utworzenia Kierunku Lekarskiego potrzebne będą środki i zostanie nadany  taki 
priorytet. Stwierdziła, że należy wprowadzić takie myślenie, że gdyby nie było 
wystarczających środków i inne uczelnie musiałby oczekiwać to dla całego 
województwa najważniejszy jest Kierunek Lekarski. Wyraziła nadzieję, że 
zobowiązanie to zostanie podtrzymane. Pytała czy wszystkie wnioski 
samorządów, tam gdzie są dokumenty zostały zrealizowane w tym rozdaniu. 
Prosi o konkretne potwierdzenie  

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk poinformował, że 
potrzeb dotyczących dróg wojewódzkich jest bardzo dużo bo chodzi o 1600 km 



str.	80	
 

dróg, przy których brakuje również chodników. Dodał, że jeśli chodzi o  
inwestycje w Strzyżowie to należy jeszcze zwrócić uwagę na jedną tj. w 
Dobrzechowie, jeśli chodzi o drogę nr 986 i osuwisko to sprawdzi tę kwestię i 
poinformuje radnego. Odniósł się do wypowiedzi radnej  Kowalskiej, podkreślił, 
że wszystkie inwestycje chodnikowe gdzie jest partycypacja w 50% 
poszczególnych jednostek samorządowych oraz dokumentację są  zawarte w 
tej puli. Ponadto jest jeszcze sześć zadań tj. Dynów ul. Karolówka – tutaj udział 
gminy jest w wysokości 50 tysięcy złotych a inwestycja opiewa na kwotę  266 
tysięcy złotych,  Wielopole Skrzyńskie – inwestycja na kwotę 131 tysięcy 
złotych a gmina deklaruje tylko 20 tysięcy złotych więc to zadanie również nie 
wchodzi, Wielopole Skrzyńskie – inwestycja na kwotę 162 tysiące złotych, 
gmina proponuje tylko 30 tysięcy złotych, Gmina Hyżne w miejscowości 
Dylągówka – zadanie na 200 tysięcy złotych i w ogóle nie ma deklaracji ze 
strony gminy, Gmina Dębica w miejscowości Kozłów – inwestycja na 1 milion 
250 tysięcy złotych i gmina nie proponuje żadnej kwoty oraz Korczyna w 
miejscowości Krasne – brak dokumentacji. Te zadania nie weszły do puli 
chodnikowej. Jeśli chodzi o nakładki na kwotę 2 miliony 800 tysięcy złotych, to 
Zarząd po wstępnej propozycji PZDW rozkłada to na poszczególne rejony dróg 
wojewódzkich i tak w Jarosławiu na drodze 835 w miejscowości Mikulice, 
Korczyna – droga nr 991, droga 867 w miejscowości Lubaczów, rejon dróg 
wojewódzkich Łańcut, droga 875 Kolbuszowa – Leżajsk w miejscowości 
Raniżów oraz droga nr 889 w miejscowości Bukowsko. 

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że nie ma żadnej wątpliwości iż radni 
będą wspierać Kierunek Lekarski. Ona nawet miała przygotowany na sesję 
wniosek formalny aby całą kwotę 440 tysięcy złotych przesunąć dla 
Uniwersytetu Rzeszowskiego na wsparcie dla nowotworzonego Kierunku 
Lekarskiego ale ze względu na deklaracje, że Sejmik udzieli wsparcia 
finansowego na ten cel to tego wniosku dzisiaj nie złoży. Stwierdziła, że mimo 
kilkukrotnej próby zadawania pytań w celu uzyskania odpowiedzi nie uzyskała 
ich, co ją przekonało iż środki dla uczelni wyższych zostały podzielone w 
oparciu o nierzetelne i nieobiektywne kryteria, krzywdzące środowisko naukowe 
i studentów. Wyraziła nadzieję, że Zarząd Województwa pochyli się jeszcze raz 
nad tym i zaproponuje na kolejną sesję Sejmiku dodatkowe środki wspierające 
uczelnie wyższe aby żadna z nich nie czuła się dyskryminowana. Radni nie 
powinni dyskryminować studentów.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj pytał o braki w 
dokumentacji w Korczynie w Krasnem i czy to będzie realizowane. Pytał 
również czy Marszałek Romaniuk widzi potrzebę zatoki w Nadolu. 

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę aby wstrzymać się z apelami aby 
wydawać wszystkie środki na uczelnie bo zabraknie ich na realizację zadań 
własnych. Nie można zwalniać Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z 
finansowania uczelni.   
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Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk wyjaśnił, że Korczyna 
będzie realizowana. Zwrócił uwagę, że z jednej strony radna Teresa Kubas – 
Hul podważa prawidłową pracę departamentu, zespołu  i Zarządu a 
jednocześnie prosi Zarząd aby rozważył zwiększenie środków w tej samej 
procedurze i on nie widzi tutaj konsekwencji. Jeszcze raz potwierdził, że 
przyznawane uczelniom środki były na ich wniosek, zgodnie z § 4 regulaminu. 

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że jej apel dotyczył tego aby 
Zarząd jeszcze raz przeanalizował czy ten  podział środków na uczelnie był 
uczciwy, sprawiedliwy i rzetelny. Tam, gdzie uczelnie zostały skrzywdzone jest 
czas i pora na to aby naprawić błąd. Poinformowała, że jednak nadal 
podtrzymuje swoje wątpliwości natury formalno – prawnej i prosi o opinię 
prawną w tej kwestii bo Zarząd Województwa droga uchwały przyjął regulamin, 
w którym zaproponował podział środków a jego zapisy stoją w sprzeczności z 
zapisami uchwały budżetowej co do przeznaczenia środków z rezerwy celowej 
na zakupy inwestycyjne. Ostatnia opinia na Komisji Budżetu, Mienia i Finansów 
była opinią legalizującą błędy, które zostały popełnione w tym zakresie. Radna 
prosiła o szczegółową informację i opinię prawną z podaniem dat, kserokopia 
wszystkich dokumentów przygotowywanych w tej sprawie.   

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro stwierdził , że radna Teresa 
Kubas – Hul mówiła ,iż miał przygotowany wniosek odnośnie przeznaczenia 
całej kwoty 440 tysięcy złotych na tworzenie Kierunku Lekarskiego lecz on 
chciałby zwrócić  uwagę iż  Kierunek ten tworzy  Uniwersytet ale będzie on 
funkcjonował na bazie szpitali wojewódzkich. Mówi się cały czas o 
Uniwersytecie ale przed szpitalami nowe wyzwania i potrzebują one środków 
finansowych i Zarząd będzie musiał ich szukać, w tej chwili część szpitali działa 
na zasadzie programów dostosowawczych i oddziały mogą tak funkcjonować, 
natomiast do  tworzenia nowych katedr, klinik muszą być przygotowane wycinki 
spełniające wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia. Aby je 
dostosować do określonych wymogów muszą być środki finansowe na 
elementy inwestycyjne i należy o tym pamiętać bo jest to kwestia 2015 roku. 
Ponadto szpitale biorące udział w tworzeniu Kierunku Lekarskiego muszą mieć 
również środki na wynagrodzenia dla przyjmowanej kadry i jest to wyzwanie dla 
dyrektorów szpitali.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że ustalił z Rektorem Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, że kwestia ta będzie przedmiotem kolejnej sesji Sejmiku.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro stwierdził, że wie o tym lecz 
Rektor będzie mówił o problemach Uniwersytetu a on chce przybliżyć temat od 
swojej strony. Zwrócił uwagę, że przed dyrektorami placówek będzie kwestia 
znalezienia dodatkowych środków na zatrudnienie kadry profesorskiej i już 
teraz chce zasygnalizować takie potrzeby.  
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Radna Lidia Błądek stwierdziła, że uczelnie, które były  wymieniane nie są 
zadaniem własnym Samorządu Województwa, nie mniej jednak wspierane są 
one środkami budżetowymi oraz środkami unijnymi. Wiadomo, że kierunek 
lekarski jest „oczkiem w głowie” dla Samorządu Województwa i należy o niego 
dbać. W przyszłości należy również myśleć o stomatologii i farmacji.  Radna 
zwróciła się z pytaniem do Zarządu ile środków z funduszy unijnych otrzymała 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. 

Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów - Waldemar Dzień 
poinformował, że jeśli chodzi o wolne środki to na koniec ubiegłego roku 
pozostała kwota 90,5 miliona złotych i z tego 70,7 miliona złotych stanowiły 
środki, co do których przeznaczenia decyzje już zapadły tj. albo wpisano je w 
uchwałę budżetową na 2014 rok – kwota 43,5 miliona złotych lub środki 
przeznaczone na realizację zadań wieloletnich, które wymagają przywrócenia w 
trakcie roku budżetowego. – 27,2 miliona złotych i z tego już  przywrócono 25 
milionów złotych natomiast 2,2 miliona złotych pozostaje do przywrócenia i musi 
zapaść decyzja czy na bieżący czy też przyszły rok. Jeśli chodzi o podział 
środków, co do których można było decydować o przeznaczeniu to jest to 19,8 
miliona złotych, z tego podzielonych już jest 19,2 miliona złotych. 

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk poinformował, że 
WSPiA w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 
otrzymała kwotę 50 tysięcy złotych.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że radna Lidia Błądek pytała ośrodki 
unijne. Stwierdził, że odpowiedź wymaga przygotowania ze strony Zarządu i w 
związku z tym proponuje aby była ona udzielona w formie pisemnej. 

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk zgodził się z   
Przewodniczącym Sejmiku.  

Następnie Przewodniczący Sejmiku po wyczerpaniu głosów w dyskusji poddał 
pod głosowanie wniosek formalny radnej Teresy Kubas – Hul. 

Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw było 14 radnych, 5 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został przyjęty.  

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.  

W jego wyniku Uchwała nr LI/1050/14 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami 
za) i stanowi załącznik  nr 30 do protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025 wraz z 
autopoprawkami.  

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała nr LI/1051/14 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami 
za) i stanowi załącznik nr 31  do protokołu.  

Przewodniczący Sejmiku przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Sejmiku – panu Januszowi Koniecznemu. 

 

Prezentacja projektu dokumentu pn. „Ocena potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców województwa podkarpackiego”. 

„Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa podkarpackiego” 
stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Członek Zarządu – Tadeusz Pióro podkreślił, że niniejszy dokument jest 
bardzo ważny i pozwoli uruchamiać projekty zdrowotne w ramach strategii 
rozwoju województwa podkarpackiego, kontraktu terytorialnego. Konieczne jest 
stworzenie mapy potrzeb województwa podkarpackiego, która została 
stworzona przez zespól interdyscyplinarny, jest ona bardzo dokładna i ujmuje 
szereg elementów, które pokazują w jakim miejscu jest województwo jeśli 
chodzi o ochronę zdrowia. Prosił o udzielenie głosu Dyrektor Departamentu 
Ochrony Zdrowia i  Polityki Społecznej, która dokona prezentacji na temat mapy 
potrzeb województwa podkarpackiego.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj poinformował, że podziela 
zdanie Członka Zarządu odpowiedzialnego za służbę zdrowia, że należy 
wysłuchać prezentacji pani dyrektor bowiem jest to dokument, w związku z 
którym będą dalsze procedury, będzie punktem wyjścia,  w stosunku do którego 
będą odnosić się w dalszych obradach oraz działaniach Sejmiku w kwestii 
działań Sejmiku odnośnie rozdzielania środków finansowych. 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej – Janusz Ciółkowski stwierdził, że dokument jest zwieńczeniem 
niepokoju i pracy w Komisji Ochrony Zdrowia już od dwóch lat. Początek był 
wtedy kiedy rozpatrywano tzw. białe plamy w służbie zdrowia. Trochę inaczej 
postrzegał to NFZ, który myślał o opiece podstawowej a radni o brakujących 
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specjalnościach. Okazuje się, że jest to już w tej chwili ważne i w sytuacji 
utworzenia Kierunku Lekarskiego nie może być białych plam ponieważ taki 
wydział musi mieć pełne spektrum działań medycznych, dlatego jest to 
wyzwanie organizacyjne i dla szpitali wojewódzkich, które będą pełnić funkcję 
szpitali klinicznych i tworzenia rzadkich specjalności. Radny stwierdził, że 
zawsze jego niepokój budził fakt iż zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i 
centralnym nie było organu w pełni odpowiadającego w pełni za politykę 
zdrowotną. Sytuacja ta ciągnie się od momentu utworzenia NFZ i  jego 
autonomicznych oddziałów i chora sytuacja bo płatnik kształtował politykę 
zdrowotną. Ostatnie usiłowania naprawy sytuacji w zakresie kreowania polityki 
zdrowotnej są cenne, mapa potrzeb poszczególnych województw ma być 
wstępem do utworzenia autonomicznych kas chorych w województwach. 
Harmonogram jest bardzo powolny, bo mapa potrzeba ma być tworzona w 
ciągu dwóch lat tj. 2015-2016 a 2017 dopiero będą podjęte decyzje. Jest to 
bardzo odległy termin dlatego bardzo istotna jest inicjatywa mapy białych plam 
oraz zawarcie w planie pracy komisji Ochrony Zdrowia utworzenie 
Regionalnego Centrum Koordynującego.  Politykę Zdrowotną. Punkt niniejszy 
nie został jeszcze zrealizowany przez komisję ale naprzeciw temu wyszło 
opracowanie stworzone przez dyrektor Gwizdak. Radny stwierdził, że  
dokument przez nią opracowany jest  bardzo cenny i jest bardzo dobrą 
podstawą do stworzenia pełnego dokumentu dla województwa bez czekania na 
rozwiązania centralne. Na pewno ma jeszcze jakieś braki bo jest pierwszym na 
terenie kraju i tworzony intuicyjnie ale w warstwie oceny sytuacji 
epidemiologicznej i potrzeb zdrowotnych jest znakomity. Można się z niego 
dowiedzieć, że jesteśmy najmłodszym społeczeństwem i mamy jeden z 
najniższych wskaźników umieralności w kraju a najwyższy przyrost naturalny.  
Zabrakło jednak perinatologii, medycyny rozrodu i opieki nad trudną ciążą. 
Radny stwierdził, że dokument ten powinien być przedmiotem debaty Sejmiku.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro podkreśli że jest to bardzo 
ważny dokument dla województwa, jest to pierwsza próba kreowania polityki 
zdrowotnej na terenie województwa. Wyraził nadzieję, że dokument będzie 
wykorzystywany przez NFZ do przyszłościowego kontraktowania. Dokument  
ten jest tworzony bo jakakolwiek dyskusja z Komisją Europejską o placówkach 
ochrony zdrowia i przeznaczeniu środków finansowych z RPO rozpoczynała się 
pytaniem czy jest mapa potrzeb zdrowotnych bo a jeśli nie to nie ma o czym 
mówić. Minister Wendel była pod wrażeniem że Samorząd Województwa myśli  
tylko o swoich 15 placówkach lecz o wszystkich w województwie. Jest to 
również potrzebne bo walki Zarządu o kontrakt terytorialny. Poinformował, ze 
nie wiadomo dla kogo będzie ten dokument bowiem prawdopodobnie 
Samorząd Województwa nie będzie prowadzącym i kreującym politykę 
zdrowotną w województwie, trend jest taki aby zajął się tym Urząd Wojewódzki. 
Podkreślił, że bardzo cieszy go fakt pozytywnej oceny Przewodniczącego i 
radnych Komisji Ochrony Zdrowia. opracowany dokument  
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Departamentu Ochrony Zdrowia i  Polityki Społecznej – Teresa Gwizdak 
dokonała prezentacji mapy potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa 
Podkarpackiego. Podkreśliła, że dokument został opracowany przez zespół 
interdyscyplinarny pod jej kierunkiem , w którym uczestniczyli przedstawiciele 
Wojewody, NFZ. Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych. Poinformowała, że dokument jest projektem i prosi o krytyczne 
uwagi, które pozwolą go zweryfikować.  

Prezentacja niniejsza stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

Następnie Wiceprzewodniczący Sejmiku udzielił głosu  

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla – Grzegorz Hayder uspokoiło go 
stwierdzenie, że jest to wstęp do dyskusji bo prawie był gotów szukać winnego 
urzędnika odpowiedzialnego za to, że nie zaproszono  ich do  debaty. Pan 
Wiceprezydent odniósł się do najistotniejszych dla niego tematów. Skupił się na 
Rozdziale VI Priorytetowe obszary wsparcia w RPO na lata 2014  -20120 i 
punkt 1 dotyczy modernizacji bloków operacyjnych, w rekomendacji znalazło się 
wskazanie o  wsparcie dla dwóch szpitali wojewódzkich oraz szpitali 
powiatowych w Sanoku, Jaśle, Stalowej Woli i Mielcu. Stwierdził, że dla szpitala 
wojskowego w Przemyślu oznacza to likwidację bo stworzenie do 2016 roku 
prawidłowego bloku operacyjnego to kwestia ponad 20 milionów złotych i bez 
wsparcia z RPO i Samorządu Województwa nie można o tym dyskutować. Jeśli 
chodzi o rozwój onkologii to nie może zrozumieć jednej kwestii bowiem w 
rekomendacji znajduje się utworzenie przez Szpital w Brzozowie Zakładu 
Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Stwierdził, że jest 
zdezorientowany bo jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa Ośrodka 
radiologii przez prywatną firmę na terenie wydzierżawionym za zgodą Sejmiku 
na 25 lat prywatnej firmie. Pytał czy jest to zmiana koncepcji czy też będą dwa 
takie ośrodki. Jeśli chodzi o leczenie psychiatryczne to zaskoczyło go 
stwierdzenie, że jest tylko jeden ZOL w Tarnobrzegu i  w rekomendacji 
proponuje się utworzenie w Rzeszowie kolejnych ZOP dla chorych psychicznie. 
Pytał dlaczego kilku w Rzeszowie a w pozostałej części województwa nie.  
Stwierdził, że wydaje się iż w Przemyśl i innych dużych miastach  taki ZOL 
powinien powstać. W rekomendacjach dotyczących psychogeriatrii i geriatrii 
znajduje się utworzenie Oddziału Psychogeriatrycznego w Szpitalu w 
Przemyślu lecz on ma wątpliwość czy zmieści się tam kolejny odział. Pan 
Wiceprezydent poinformował, że będzie aktywnie uczestniczył w dyskusji na 
temat dokumentu. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj poinformował, że 
dokument był analizowany na posiedzeniu komisji i należy zwrócić uwagę 
radnych aby w przyszłym RPO znalazło się wsparcie dla wielu dziedzin a 
zwłaszcza w profilaktyce. Chodzi o ochronę zdrowia psychicznego u dzieci i 
dorosłych, zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, radzenie sobie ze stresem 
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dzieci i młodzieży.  Profilaktyka zdrowia powinna być rozpoczęta już u dzieci  , 
warto zwrócić uwagę na zdrowe odżywianie się  i  tej chwili jest złożona w 
Sejmie ustawa o żywieniu pozbawionym cukru i wysoko przetworzonej 
żywności a wiadomo, że wszystkie firmy produkujące słodycze zainteresowane 
są ich sprzedażą. Ważna jest również poprawa obiektów sportowych, 
profilaktyka przyzębia i zabranie gabinetów ze szkół było bardzo złym 
posunięcie. Zdrowie populacji zależy od próchnicy i chorób przyzębia. 
Niezwykle istotna jest profilaktyka onkologiczna. Łatwo mówić o blokach 
operacyjnych ale może okazać się, że są one niewydolne. Należałoby się 
zastanowić nad programem szczepień przeciwko wirusom HPV, który 
odpowiada za raka szyjki macicy. Samorząd mógłby to wykonać w ramach 
programu profilaktycznego,  program szczepień  musi to być przed wiekiem 
prokreacji, jest to granica 16-18 roku życia. Nie jest to tak bardzo kosztowne. 
Można również inne programy prozdrowotne. Unia postawiła na profilaktykę 
raka jelita grubego, należy również prowadzić szerszą profilaktykę raka 
prostaty. W ramach UE warto byłoby zrobić program profilaktyki raka prostaty. 
Nie należy również żałować na wykrywanie raka płuc i innych schorzeń klatki 
piersiowej. Należy kontynuować programy wykrywania raka piersi i raka szyjki 
macicy. Program walki z alkoholizmem został zaniedbany a w konsekwencji 
przekłada się to  raka żołądka, wątroby, przełyku. Programy profilaktyczne 
powinny być inicjowane dla dzieci i młodzieży bo obniża się wiek , w którym 
sięga się po odżywki. Przeciwdziałanie narkomanii jest bardzo ważne, bo 
szczególnie ostatnio przewija się problem jazdy pod wpływem narkotyków. Jeśli 
chodzi o onkologie w Przemyślu, to wiele usług medycznych z tego zakresu 
wykonywanych jest na innych oddziałach i być może należałoby zwiększyć 
finansowanie tych zabiegów onkologicznych bo one z założenia są większe. W 
wielkich klinikach poradnictwo onkologiczne jest inaczej zorganizowane i 
wygląda to tak, że jest Centrum Onkologii, w którym są tzw. kliniki narządowe i 
w programie naszych dwóch ośrodkach być może trzeba będzie to również 
uporządkować i należy mieć taką świadomość. Jeśli chodzi o problem 
radioterapii, to jest ona niedoszacowana również w Rzeszowie i Brzozowie a 
nie tylko w Przemyślu. Należy jednak pomyśleć o innych ośrodkach bo 
Rzeszów i Brzozów mogą okazać się niewystarczające. Radny podkreślił, że 
należy równo wspierać wszystkie dziedziny i nie ograniczać dostępu do 
radioterapii innym, bo na działkę onkologiczną wszyscy chętnie wchodzą bo jest 
nielimitowana i dobrze płatna i jest to również ratunek dla wielu naszych szpitali 
i poszedł w tym kierunku Tarnobrzeg, Przemyśl więc dlaczego nie może 
również pójść Krosno.  Radny podkreślił, że jest wiele problemów w zakresie 
służby zdrowia, o których od początku kadencji się dyskutuje na posiedzeniach 
Komisji Ochrony Zdrowia. Komisja wyszła z apelem aby likwidować białe plamy 
i to jest cel. Zwrócił się do  Członka Zarządu Pióro , że wiedzą jakie będą koszty 
utworzenia Kierunku Lekarskiego. Jest uchwała i zalecenie rektorów aby  
wszystkie szpitale kliniczne przeszły pod nadzór Uniwersytetu, lecz jest pytanie 
czy Rektor Uniwersytetu jest zainteresowany aby je wziąć pod swoje skrzydła. 
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W następnej kadencji będzie pytanie czy oddłużyć Szpital Wojewódzki nr 1 czy 
oddać bo wszyscy głosowali za Kierunkiem Lekarskim ale należy pamiętać, że 
idą za tym koszty należy być na nie przygotowanym. Radny w imieniu Klubu 
stwierdził, że projekt programu bardzo dobra inicjatywa bo wyprzedzono 
ministerstwo i każdy jako ekspert chciałby wejść do tej mapy. Zarząd 
Województwa Podkarpackiego powinien mieć wiodącą rolę i jest to krok w 
dobrym kierunku.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że nie otwierał dyskusji . 

Radny Władysław Stępień stwierdził, ze program jest bardzo dobry ale trzeba 
postawić pytanie czy w Województwie Podkarpackim w układzie 
funkcjonowania wojewódzkiej służby zdrowia, w placówkach które nadzorujemy 
mamy instrumenty aby program mógł być zrealizowany. Stan jest taki, że co 
roku szpitale generują długi z powodu niewydolnego systemu, wielu zaszłości, 
uruchamiania nowych usług i nie ma na dzisiaj rozwiązania globalnego i 
regionalnego. On chciałby wiedzieć ile środków Województwo Podkarpackie 
będzie mogło wydać w ramach RPO na zakup sprzętu specjalistycznego, który 
jest nieodzowny, co wynika z prezentowanego programu. Jest program, który 
zostanie uchwalony i nie może być odpowiedzi, że jakiś sprzęt będzie w danej 
jednostce jak sobie ona go zakupi. Dyrektor Szpitala w Tarnobrzegu, który jest 
obecny na sali ma problem z zapłatą za bieżące usługi oraz z zakupem leków. 
Są również dwa pozytywne aspekty tj. powstanie Kierunku Lekarskiego i jest to 
konkretny sukces oraz Kierunku Pielęgniarskiego w Państwowej Szkole 
Zawodowej w Tarnobrzegu. Pojawia się jednak pytanie czy przy tym poziomie 
wynagrodzeń absolwentki przyjdą do pracy w szpitalach wojewódzkich. Jest to 
konkretne pytanie. Radny stwierdził, że na wstępie debaty powinny być 
zadawane takie pytania aby na końcu można było odpowiedzieć czy mamy  
szansę aby program został zrealizowany.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że nie ma w tej chwili debaty. 

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro stwierdził, że w pełni 
zgadza się z wypowiedzią radnego Sobieraja, że profilaktyka jest bardzo ważna 
i trzeba ją wprowadzać. Przypomniał, że trzy lata temu miał wystąpienie 
odnośnie zagrożenia dla dzieci wynikającego ze spożywania przez nie napojów 
energetycznych i wtedy usłyszał iż nie jest to temat Sejmiku. Teraz wychodzi 
jednak na to, że jest to temat dla Sejmiku. Odniósł się do wypowiedzi radnego 
Stępnia, informując iż nie jest to program, jest to zdiagnozowana mapa potrzeb 
mieszkańców województwa, aby było to pomocne dla NFZ by ewentualnie w 
przyszłości przewidywał środki na te obszary. Być może za dwa lata będzie 
taka odgórna mapa ze strony ministerstwa i wtedy dopiero około 2020 roku 
będzie mogło być coś realizowane. Pan Marszałek odniósł się również do 
wystąpienia Wiceprezydenta informując, że Zarząd nie był zainteresowany 
małymi szpitalami bo takich w województwie jest dużo. Zarząd poszedł w 
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kierunku takim, że wziął pod uwagę swoje szpitale wojewódzkie bo należy 
zmierzyć się z utworzeniem Kierunku Lekarskiego i w związku z tym 
dostosować je do tego oraz duże szpitale specjalistyczne, które nie mają 
przystosowanych bloków operacyjnych. Nie przeszkadza aby sięgać po środki z 
RPO, które było również prezentowane w Przemyślu.   Jeśli chodzi o Zakład 
Radioterapii, to on ma od początku inną wizję na temat funkcjonowania 
onkologii w województwie. Poinformował, że rozmawiał w tej kwestii z 
Konsultantem Wojewódzkim, który nie wypowiada się pozytywnie o stworzeniu 
takiego  zakładu, który spowoduje drenaż środków finansowych z dwóch już 
istniejących ośrodków oraz drenaż kadry specjalistycznej. Zarząd myśli o 
Zakładzie Radioterapii ale aby funkcjonował na innych zasadach, o czym nie 
chce teraz mówić bo jest to dłuższy temat.  Stwierdził, że cieszy go iż powstaje 
Kierunek Lekarski oraz nowe szkoły pielęgniarskie – na co Zarząd dał duże 
środki a niektórzy kwestionowali utworzenie go w Tarnobrzegu.  

Pani Łucja Bielec – Prezes Fundacji S.O.S. Życie poinformowała, że jej 
fundacja została założona w 1990 roku dla ratowania zdrowia i życia. W 1991 
roku zajęła się również profilaktyką. Stwierdziła, że nie ma profilaktyki w 
województwie i dzisiaj powinien być na sesji NFZ, który nie realizuje programu 
profilaktycznego, lecz świadczenia medyczne pn. badania. Nie ma ewaluacji 
tego programu i jego rezultatów. Jest coraz większa liczba zgonów i coraz 
większa liczba wykonanych mammografii. Apelowała aby w mapie potrzeb 
powstał Zespół ds. Profilaktyki. Ponadto na Podkarpaciu powinien powstać 
specjalny ośrodek dla kobiet - Brest Unit, czas najwyższy aby w stosunku do 
jednego pacjenta, który zachorował na chorobę nowotworową  decyzję o 
diagnozie i leczeniu podejmował zespół lekarzy a nie jeden lekarz.  

Poinformował, że chciałaby uczestniczyć w programie, który będzie kształtował 
politykę profilaktyczną na Podkarpaciu.  

 

Przewodniczący Sejmiku zaproponował przerwę na posiłek. 

Ogłosił ją o godzinie 14.53 i prosił radnych o zebranie się na Sali obrad o 
godzinie 15.20.  

Po przerwie o godzinie 15.20 wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji 
kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie polityki prowadzonej przez Samorząd 
Województwa w odniesieniu do wynajmu lokali stanowiących własność 
Samorządu na rzecz organizacji skupiających osoby niepełnosprawne i 
prowadzących w tych lokalach działalność statutową. 
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Radny Mariusz Kawa przypomniał, że dwa miesiące temu na sesji po jawił się 
temat związany z udostępnianiem lokali stanowiących własność Samorządu 
Województwa na rzecz organizacji osób niepełnosprawnych., które od wielu lat 
pomagają takim osobom. Wtedy sprawa zaczęła się od tematu Polskiego 
Związku Niewidomych ale po analizie Zarządu i jego interpelacji okazuje się, ze 
również inne tego typu organizacje korzystają z majątku województwa. Wtedy 
wielu radnych mówiło, że dobrze byłoby uporządkować ten temat ponieważ 
koszty czy przychody związane z użytkowaniem tych lokali przez osoby 
niepełnosprawne są znikome w porównaniu z całością przychodów 
województwa. Z analizy Zarządu wynika, że jest to kwota około 15 tysięcy 
złotych rocznie. Biorąc pod uwagę znaczenie tych organizacji   w żaden sposób 
nie uchybi się dochodom budżetu województwa  a w istotny sposób pozwoli to 
organizacjom funkcjonować.  

Radny poinformował, że jest to wniosek Klubów PO, PSL i SLD.  Ideą uchwały 
jest zastosowanie mechanizmu użyczenia, które jest z reguły bezpłatne, lokali, 
które są obecnie w użytkowaniu  aby temat związany z podwyżką czynszów nie 
był dotkliwy. 

Radny poinformował, że Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował projekt 
uchwały. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku udzielił głosu panu Ryszardowi Cebuli – 
Prezesowi Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych. 
Poinformował, że swoją kwestię przedstawił w kwietniu br. i były skutki jego 
wystąpienia. W lipcu pojawiła się odpowiedź, że mają obniżenie jednak nie takie 
jak oczekiwali dlatego uważa, że projekt tej uchwały rozwiąże tę sprawę raz na 
zawsze. Poinformował, że liczy na to, że radni podejdą do tematu ze 
zrozumieniem bo widzi jak wielkie środki są w rękach samorządu. Radni mogą 
sprawić satysfakcje wszystkim, których reprezentują bo jego okręg ma zasięg 
wojewódzki i na pewno są radni z każdego rejonu. Prosił aby uchwała ta 
przełożyła się szybko na rzeczywistość.  

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania nad 
projektem uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr LI/1052/14 została przyjęta jednogłośnie (27 
głosami za) i stanowi załącznik  nr 34 do protokołu  

 

Po zrealizowaniu niniejszego punktu Przewodniczący Sejmiku oddał  
prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Sejmiku – panu Januszowi 
Koniecznemu. 

 



str.	90	
 

Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2013 r. 
oraz za okres 1.01.2014 r. - 31.05. 2014 r. podmiotów leczniczych 
nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że dokładnie przeanalizował 
przygotowany materiał i chce zwrócić uwagę, że wszystkie wskaźniki w 
wynikach finansowych za rok 2013 wzrosły. Wzrosło zadłużenie, zobowiązania 
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe oraz o prawie 10 milionów 
złotych zobowiązania wymagalne.tj. do ponad 70 milionów złotych. Jest to 
niepokojący sygnał i pamięta, że radna Lidia Błądek zobowiązania wymagalne 
stawiał na punkt pierwszy świadczący o kondycji finansowej szpitali. 
Zobowiązania te w roku 2013 w sposób znaczący wzrosły. Jest natomiast jeden 
współczynnik, który spadł tj. współczynnik wysokości kontraktu. Spadł również 
współczynnik dotacji z budżetu województwa dla służby zdrowia. 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że rok 2013 w założeniach, które 
przyjmowano miał być rokiem rekordowym jeśli chodzi o nakłady na służbę 
zdrowia a okazał się rokiem niższym niż 2012. Sytuacja w służbie zdrowia w 
2013 roku znacznie się pogorszyła i półrocze 2014 roku nie jest optymistyczne . 
Wiadomo, że po pół roku nie można wyciągać wniosków bo wiąże się to z 
wieloma czynnikami natomiast bez oceny jak to jest zarządzane, rok 2013 jest 
gorszy od lat  2011 i 2012. Najsmutniejsze dla niego osobiście jest to, że wzrost 
nakładów budżetu z samorządu województwa, który planowano systematycznie 
i w roku 2010 było około 35 milionów złotych i doszli do planu ponad 60 
milionów złotych  i niestety nie jest to wykonywane. Ma to potem wpływ na 
wyniki finansowe, które są złe a najbardziej niepokojący jest wzrost zobowiązań 
wymagalnych. Warto będzie się przyjrzeć po 2014 roku czy ta tendencja się 
utrzyma bo w 2011 i 2012 roku  zahamowano tendencję wzrostową zadłużenia i 
zwiększono   nakłady inwestycyjne, co widać było w wynikach finansowych. W 
2013 roku tendencja ta znowu się odwróciła. Inwestycje w służbie zdrowia sa 
ważne i dobrze byłoby je kontynuować w 2014 roku i myśli iż będzie na to 
zgoda Sejmiku. 

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro poinformował, że zgadza 
się z opinią radnego Miklicza, że sytuacja w służbie zdrowia nie jest najlepsza. 
Pamiętać jednak należy, że w 2014 roku cały czas utrzymywane są kontrakty 
na tym samym poziomie. W pewnym momencie algorytm, który został 
zastosowany w naszym województwie przybliżył nas do średniej krajowej  ale 
średnia ta jest niższa w naszym województwie o 60 zł na 1 mieszkańca. Należy 
być tego świadomym. Jeżeli chodzi uwagę w kwestii  dotacji na nasze 
podmioty, iż są one niższe to tak naprawdę porównuje się koniec 2013 roku do  
połowy 2014 roku i słusznie zauważono, że drugie półrocze pozwala naprawić 
sytuację. Rezerwa celowa, zaproponowana w kwocie 10 milionów złotych, 
element ten nie był wymieniony ale jest to również jeden z elementów na plusie, 
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bo w ubiegłym roku pokrycie ujemnego bilansu dla trzech szpitali wynosiło 6 
milionów złotych a teraz dla dwóch szpitali wynosi 4 miliony złotych i ma 
nadzieję, że ta rezerwa celowa 6 milionów złotych zostanie przyznana 
podmiotom. Ponadto uruchomione są już środki w ramach RPO na budowę 
onkohematologii dziecięcej i dotacja z budżetu województwa w wysokości 7 
milionów złotych na ten cel zwrócona zostanie do budżetu i jest jednoznaczna 
deklaracja Zarządu Województwa, że te środki również zostaną przeznaczone 
na służbę zdrowia, więc jest już dodatkowe 11 milionów złotych do podziału. 
Ponadto duże środki pójdą na ochronę zdrowia z nowej perspektywy 
finansowej, będą one na poziomie 300 milionów złotych i będzie to 200 
milionów złotych na listę projektów indykatywnych i 100 milionów złotych na 
listę konkursową i oczywiście można byłoby więcej ale dużo rzeczy za czasów 
poprzedniego Zarządu było tworzone i budowane z pieniędzy budżetu 
województwa i nie wykorzystano potencjału środków z RPO 2007 – 2013.  Jeśli 
chodzi o Onkohematologię Dziecięcą, która będzie oddawana pod koniec roku 
to jedynie wkład własny będzie ze środków budżetu województwa natomiast 
pozostała kwota tj. ponad 11 milionów złotych to środki unijne. Poinformował, 
że on miał trzy obszary, które mogły poprawić sytuację finansową w 
jednostkach służby zdrowia ale ze względu na to, że nie było nowych 
kontraktów tylko aneksy do kontraktów istniejących i tak samo prawdopodobnie 
będzie w 2015 roku i nowe obszary, które mogły zafunkcjonować i poprawić 
sytuację – Szpital im Ojca Pio Chirurgia Naczyniowa, Neurologia Onkologiczna 
na ul. Szopena, OIOM w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc i one 
de facto zaczęły dopiero pracować dla szpitali od I półrocza tego roku bo 
dopiero przyszedł taki wyrywkowy kontrakt i ma nadzieję, że pozwoli to na to 
aby w II półroczu zaczęło się a w nowej perspektywie w 2015 roku środki te 
będą relatywnie większe. Uruchamiane będą nowe obszary takie jak 
Onkohematologia Dziecięca w 2015 roku, co również poprawi sytuację 
finansową Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Wyraził nadzieję, że nie 
będzie tutaj problemów, jakie miały miejsce w obszarach, o których mówił iż nie 
było konkursów tylko aneksowanie umowy z poprzedniego roku i nagle się 
okazało, że uruchomimy  Onkohematologię Dziecięcą a nie będzie na kontrakt 
na nią. Stwierdził, że ma nadzieję, że Podkarpacki Oddział NFZ przewiduje 
środki w nowym rozdaniu na Onkohematologię Dziecięcą, onkologię 
przeszczepową, alergologię, perinatologiię nawet jeśli nie będzie kontraktów 
tylko aneksy. Takie wnioski wyszły ze szpitali aby nie było zaskoczenia, jak 
chociażby z PET-em w Brzozowie, który jest ale nie może funkcjonować bo nie 
zostały przewidziane środki w ramach NFZ. Poinformował, że na temat sytuacji 
w służbie zdrowia można wiele polemizować, na sali obecni są przedstawiciele 
szpitali o mogą mówić o swoich problemach. Zarząd ma świadomość w jakim 
jest momencie, wie iż rok 2015 jest rokiem wyzwań i przed naszymi podmiotami 
duże wyzwania i przeznaczenie takich środków finansowych aby przygotowały 
się one do Kierunku Lekarskiego bo nie załatwi tego Uniwersytet Rzeszowski 
chociaż będą rozmowy Zarządu z Uniwersytetem aby partycypował on w 
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środkach przy zatrudnianiu kadry wysokospecjalistycznej bo jeśli spadnie to 
wyłącznie na barki szpitalu to będzie to kosztem personelu szpitali. Zarząd nie 
może dać na to dodatkowych środków lecz będzie to ze środków 
wypracowanych przez dyrektorów szpitali i z NFZ. Radni na pewno mają 
świadomość w tej kwestii.  

Radny Janusz Ciółkowski stwierdził, że wojewódzka służba zdrowia to nie 
wyspa, gdzie wszystko się bilansuje i nie można wyciągać szpitali 
wojewódzkich z kontekstu służby zdrowa. Finansowanie jest na poziomie 
poprzednich lat albo nawet gorsze. Służba zdrowia wojewódzka i 
wysokospecjalistyczne szpitale nie mogą wyciągać dobrych procedur, za które 
się płaci, tworzyć prywatne szpitale i nie ma nic przeciwko temu ale niech 
wezmą odpowiedzialność za pełne leczenie pacjenta łącznie z powikłaniami i 
ludźmi starszymi. Służba zdrowia wojewódzka jest ostatnią instancją a w 
kontekście tworzenia Kierunku Lekarskiego będzie musiała tworzyć 
wysokospecjalistyczne oddziały, co wiąże się z wysokimi kosztami a nie 
znajduje pokrycia w kosztach procedur wysokospecjalistycznych. Wiadomo jaka 
jest sytuacja w szpitalach klinicznych tj. o wiele gorsza niż w wojewódzkich. 
Przed samorządem województwa nowe wyzwania bo tworzony jest Kierunek 
Lekarski i szpitale kliniczne i zwiększy to koszty utrzymania szpitali 
wojewódzkich bo nie będzie to tak, że nagle przeskoczy się na lukratywne 
wysokospecjalistyczne procedury. Należy zauważyć, że w najgorszej sytuacji 
znalazł się Szpital Wojewódzki Nr 2, który już uruchamia wysokospecjalistyczne 
procedury i jest  nobilitowany do szpitala klinicznego i wszedł w największe 
długi i o tym należy rozmawiać. Należy inwestować lecz należy zadać sobie 
pytanie na ile jest to sensowne tj. na ile przełoży się to na środki z NFZ. Pojawia 
się więc pytanie na ile sfinansuje się blok operacyjny w Krośnie, inwestycje w 
chirurgię naczyniową, OIOM w Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc również czekał 
na środki. Kwestie te nie zostaną rozwiązane tutaj bo są to sprawy dotyczące 
całego kraju i odpowiedniego uzdrowienia sytuacji.  

Radny Czesław Łączak przypomniał, że o godzinie 15.00 miała rozpocząć się 
sesja nadzwyczajna. Poinformował członków Komisji Budżetu, Mienia i 
Finansów iż bezpośrednio po zamknięciu obrad sesji w sali nr 147 odbędzie się 
posiedzenie komisji celem zaopiniowania projektu uchwały, który zamierzają 
wprowadzić do porządku obrad sesji nadzwyczajnej w sprawie zmian w 
budżecie województwa podkarpackiego na 2014 rok i przyjęcia stanowiska 
związanych z centrum finansowania projektów.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że Marszałek Pióro myli się w 
odniesieniu do tego, że można było przeznaczyć większe środki na służbę 
zdrowia w poprzednim RPO. Były bowiem ustalone pewne limity i pragnie 
przypomnieć, że to RPO negocjował poprzedni Zarząd tj. kiedy PiS było u 
władzy a w Komisji Europejskie ten program negocjował obecny tutaj Marszałek 
Ortyl, który wtedy był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
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Regionalnego. Nie można było przeznaczyć większych środków na służbę 
zdrowia i to co mówi Marszałek Pióro jest kłamstwem, prosił aby nie 
przekazywał nieprawdziwych informacji.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz  Pióro stwierdził, że proponuje 
aby odsłuchać nagranie. Stwierdził, że powiedział  iż wykonywane były 
inwestycje ze środków budżetowych natomiast można było to czynić ze 
środków unijnych. Nie będzie wymieniał inwestycji takich jak chociażby słynny 
blok operacyjny. Prosił aby zakończyć dyskusję bo w tej perspektywie są takie a 
nie inne środki finansowe i będą przeznaczone na ochronę zdrowia, jeśli  były 
to środki mniejsze to wynikało to z danych możliwości.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj stwierdził że tyle razy 
prosił Członka Zarządu Tadeusza Pióro aby nie przywoływał bloku 
operacyjnego w Krośnie jako chybioną inwestycję. Problem polegał na tym, że 
Zarząd trzy razy obradował nad tym tematem bo nie było środków, Zarząd 
dołożył największych starań aby blok ten powstał. Wszyscy, którzy funkcjonują 
w samorządzie dłużej niż jedną kadencję wiedzą, że była to najlepsza 
inwestycja bo dano szansę szpitalowi. Na otwarciu bloku mówił wyraźnie, że 
jako  samorządowcy wiemy, że jedni otwierają inwestycje a drudzy w świetle 
fleszy przecinają wstęgi. Zwrócił się z prośbą do Marszałka Ortyla aby zabronił 
myśleć Marszałkowi Pióro w ten sposób.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że w niektórych sytuacjach Marszałek 
szybciej mówi niż myśli i ciężko mu się później wycofać. To, że były określone 
środki w RPO i nie było innych więcej i że wydanych zostało za dużo 
publicznych pieniędzy to rozumie, że niepotrzebnie były wydatkowane 
dodatkowe pieniądze, skoro nie było środków unijnych to należało nie robić 
pewnych rzeczy i tak należałoby rozumieć to co powiedział Marszałek. Radny 
stwierdził, że Marszałek Pióro zawsze chce mieć ostatnie zdanie dlatego 
zapisuje się ostatni do głosu. 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że nie może zabronić myśleć. 
Poinformował, że Zarząd ma określone zdanie w kwestii bloku operacyjnego w 
Krośnie i należy popatrzeć na temat pod kątem rozwoju i wykorzystania. 
Poinformował, że jeśli chodzi o wysokość środków dedykowanych na zdrowie to 
dzisiaj jeszcze się ich szuka. Jeśli będzie potrzeba to będzie się korzystać z 
mechanizmu elastyczności, którego procedura zaczyna być udrażniana i środki 
jeszcze się pojawią.   

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz  Pióro stwierdził, że nigdy nie 
powiedział, że inwestycja w Krośnie jest chybiona. Powiedział, że mogła być 
wykonana w większej części ze środków unijnych. Jeśli w tej chwili można 
szukać środków, kiedy właściwie kończy się RPO 2007 – 2013 i są one m.in. na 
Onkohematologię Dziecięcą i będą być może na inne podmioty, to równie 
dobrze można było te środki uruchomić w 2013 roku a nie tylko w 2014. 
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Radna Teresa Kubas – Hul wyjaśniła, że procedura jest taka, że w momencie 
kiedy jest zatwierdzony Program Operacyjny, kiedy są podzielone środki na 
poszczególne działania -   jest budżet i ogłasza się konkursy, dokonuje się 
wyboru projektów  i podpisuje się umowy czyli zaciąga się zobowiązania do 
wysokości alokacji. Następnie trwa proces realizacji projektów i część 
beneficjentów rezygnuje, część osiąga oszczędności po przetargu , część 
osiąga oszczędności po zakończeniu realizacji, są nakładane korekty i 
następuje zwrot środków czyli do budżetu programu wracają środki i jeśli to się 
stanie to można je przeznaczyć. Zwróciła się do Członka Zarządu, że może się 
umówić z nim celem wytłumaczenia procedury.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz  Pióro poinformował, że nie 
skorzysta z zaproszenia bo temat jest mu bardzo dobrze znany i w 2013 roku 
takie środki mogły być uruchomione bo były takie możliwości.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że  nie można było.  

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że pamięta dokładnie kiedy na posiedzenia 
komisji o tym dyskutowano. Faktycznie blok operacyjny w Krośnie był dużym 
wysiłkiem dla samorządu ale na tym etapie nie było innej możliwości 
sfinansowania go. Trafny był głos Wiceprzewodniczącego Sobieraja, że 
inwestycja ta jest jedną z najbardziej udanych mimo iż były osoby do nie 
sceptycznie nastawione. Spór był o ilość sal operacyjnych ale jeśli w d. Blok jest 
potrzebny pacjentom, którym można ratować zdrowie i życie. Apelował o to aby 
dyskusja była w określonych standardach, tak jak miało to miejsce do tej pory.  

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że były możliwości tylko należało 
przyjrzeć się szpitalowi w Żurawicy i nie lokować  tam środków bo wcześniejsze 
rzeczy nie były tam wyprowadzone. Tak więc środki były.  

 

Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych 
osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego (II kwartał 2014 r.). 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja na temat naboru propozycji projektów o charakterze 
strategicznym w ramach RPO WP 2014-2020. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że nabór będzie trwał od 16 lipca 
br. do 5 września br. Poinformował, że w trzech osiach priorytetowych chcą 
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zidentyfikować projekty w trzech osiach priorytetowych tj. w konkurencyjnej i 
innowacyjnej gospodarce,  infrastrukturze komunikacyjnej i infrastrukturze 
społecznej i są to kwoty  30 milionów EURO na  konkurencyjną i innowacyjną 
gospodarkę, 180 milionów EURO na zwiększenie mobilności  regionalnej i 
sprawy związane z infrastrukturą drogową, 100 milionów EURO na rozwój i 
rehabilitację interoperacyjnych systemów transportu kolejowego  i w tym 18 
milionów na tabor kolejowy oraz 45 milionów EURO na infrastrukturę społeczną 
związaną ze spójnością przestrzenną. Marszałek poinformował, że długo 
czekali na wytyczne z ministerstwa i był to ostatni moment aby można było 
uzyskać jakiekolwiek projekty i pojechać z nimi do Brukseli nie celem 
zatwierdzenia lecz aby w procesie negocjacyjnym moc odpowiedzieć co za 
dane środki w określonej osi będą chcieli zrobić. Procedura ma określony tj. 
pozakonkursowy i nie jest on mile widziany przez Komisję Europejską i w 
umowie partnerstwa jest zapisane iż jest to w szczególnych przypadkach. 
Ostateczne dofinansowanie mogą uzyskać te projekty, które spełnią kryteria 
wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO na lata 2014 – 2020. 
Droga jest jeszcze długa i to co będzie wynikiem tego wyboru   będzie 
materiałem, nad którym trzeba będzie jeszcze długo pracować. Niektóre 
projekty, które odpadły z kontraktu terytorialnego z powodu nie do końca 
zidentyfikowanych źródeł finansowania mogą się pojawić w tym naborze. 
Ruszyły zdecydowanie  prace z kontraktem terytorialnym i być może zostanie to 
przedstawione na kolejnym posiedzeniu Sejmiku. Na Zarządzie była lista 45 
projektów z listy 140 i wynikało to z możliwości  zidentyfikowania źródeł 
finansowania. Jest wstępne stanowisko negocjacyjne, do którego Zarząd musi 
się odnieść. Zostanie to również przesłane radnym za pośrednictwem kancelarii 
Sejmiku. Jest to ważna sprawa szczególnie bo w strefie innowacji nie było 
najlepszych wyników w zakresie.  

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że już po raz trzeci zgłaszany jest 
nabór na listę projektów. Grono wnioskodawców przygotowało projekty i 
zgłosiło do pierwszej bazy i nie otrzymało żadnej informacji co do ich losu. 
Mówiono wtedy, że jest to baza, która miała posłużyć tylko i wyłącznie do tego 
aby mieć rozpoznanie rynku i potrzeb. Można było to zrozumieć. Następny 
nabór został ogłoszony na sesji, była prezentacja projektów długiej listy a 
Marszałek mówił, że krótka lista była omawiana na Zarządzie. Teraz po raz 
trzeci został ogłoszony nabór. Radna poinformowała, że przeczytała 
ogłoszenie, zna dobrze zapisy umowy partnerstwa i jeśli przeczyta się starannie 
te zapisy to nie jest on do końca z nimi zgodny. Zostały zamieszczone kryteria 
naboru wniosków, są to kryteria punktowe i można przygotować projekt lecz 
przecież nie ma powołanego Komitetu Monitorującego. Kryteria naboru 
projektów nie są zatwierdzone przez komitet. Radna stwierdziła, że nie wie czy 
ten obecny do RPO wypełnia funkcje w stosunku do nowego programu.  
Kolejna kwestia to to, że jest ogłoszony po raz kolejny nabór i wnioskodawcom 
należy powiedzieć uczciwie po co on jest robiony, nie jest tak, że projekty 
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zgłoszone w trakcie tego naboru zostaną po poddaniu określonej procedurze 
zamieszczone na liście projektów tzw. kluczowych czy też strategicznych. One 
jeszcze kolejny raz będą musiały być zgłoszone w trybie, który przewiduje 
umowa partnerstwa oraz ustawa o zasadach wdrażania programów 
operacyjnych na kolejną perspektywę. Radna zwróciła się z prośbą do 
Marszałka aby dzisiaj podczas sesji potencjalni beneficjenci  mogli się 
dowiedzieć jakie będą losy tych projektów aby nie wzbudzać zbyt dużego 
oczekiwania wśród wnioskodawców, że jest to już ta procedura w świetle, której 
zostaną wybrane projekty. Często wśród tych projektów mogą być bardzo 
interesujące, które może powinny podlegać ochronie aby inni nie mogli 
wykorzystać pomysłu do innych celów.  

Radny Zdzisław Nowakowski zwrócił się z pytaniem czy w ramach czterech 
priorytetów inwestycyjnych nie można byłoby złożyć projektu cyfrowej szkoły. 
Czy wtedy projekt cyfrowej szkoły będzie mógł być projektem o charakterze 
strategicznym czy nie.  

Radny Zygmunt Cholewiński pytał czy projekty własne będą poddane 
konsultacjom i debacie  na posiedzeniu Sejmiku.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Janusz Konieczny pytał jak wygląda 
sytuacja w zakresie uwzględnienia w RPO zakupu samochodów pożarniczych 
dla OSP. Poinformował, że zwracał się z pismem w tej kwestii i otrzymał 
odpowiedź lecz pyta czy w tej chwili coś na ten temat więcej wiadomo.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj pytał czy na liście o 
charakterze strategicznym zmieści się Obwodnica Jasła. Poinformował, że jest 
to zadanie na ponad 20 milionów złotych  i wie, że jest to w tej chwili w 
rezerwie. Radny  pytał czy projekt ma szansę realizacji.  

Marszałek Władysław Ortyl potwierdził, że jest to trzecia baza i dwie były 
troską tego Zarządu. Poprzednia była robiona przez poprzedni Zarząd i nie 
będzie tego oceniał bo wszystkie spełniły swoją rolę. Zwrócił uwagę, że aby 
dobrze zbudować składniki to nie można tego czynić wyłącznie na symulacjach 
tylko należy wiedzieć jaki to km drogi i gdzie on jest. Dlatego też są takie 
nabory. Stwierdził, że wyrażona troska jest w porządku tylko jest ona dalej 
idąca niż obawy składających projekty bo instytucje, które aktywnie uczestniczą 
w procesie składania wiedzą, że proces służy temu aby przybliżać się coraz 
bardziej do tego projektu. Zarząd jasno i czytelnie mówi, że będą jeszcze 
korekty. Nie wiadomo jak duże bo jest proces negocjacji programów krajowych i 
regionalnych. Należy jednak ryzykować Rzeczywiście nie ma Komitetu 
Monitorującego, będzie kiedy kryteria zostaną zatwierdzone. Jeśli chodzi o 
ochronę pomysłów i transparentność  to nie ma tutaj problemów, najbardziej 
dotyczy to sektora badań i rozwoju bo musi być tutaj tajemnica ale wszystkie 
warunki, które muszą być spełnione zgodnie z procedurą powodują iż jest 
dołożona wysoka staranność aby to co nie trzeba nie zostało ujawnione. Jeśli 
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chodzi o pytanie radnego Nowakowskiego to są tylko te projekty, które będą 
miały falowe nabory a pozostałe mogą się punktowo zdarzyć, nie jest to tak, że 
nie będzie kluczowego projektu w innych osiach np. w edukacyjnej. Wtedy nie 
będzie ogłaszany nabór tylko jest to ten tryb, który jest teraz np. jeśli coś 
identyfikuje się na lotnisku. Jeśli chodzi o projekty własne to będą one 
dyskutowane na Sejmiku. Jeśli chodzi o pytanie radnego Koniecznego to 
wiadomo, że OSP będzie ale nie chce złożyć teraz deklaracji bo nie wie jaki 
będzie to obszar bo należy pamiętać co się działo w tamtych negocjacjach. 
Jeśli chodzi o obwodnicę w Jaśle to jest ona jak najbardziej rozważana. 

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że jest to trzecia baza, co nie zamyka 
drogi potencjalnym beneficjentom aby składać w przyszłości projekty jeżeli taki 
tryb pozakonkursowy dla danego działania zostanie zaakceptowany przez 
Komisję Europejską – wtedy Zarząd Województwa ogłosi standardową 
procedurą nabór na listę projektów kluczowych i bez względu na to, czy ktoś 
złożył projekt  do pierwsze, drugiej czy trzeciej bazy czy to żadnej bazy, na 
takich samych zasadach będzie mógł ubiegać się o środki.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że nie chcieliby dopuścić do 
takiego chaosu ale systemowo w tym obszarze będą działać.  

 

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że myśli iż Marszałek nie zrozumiał jej 
ale myśli, że porozmawiają na ten temat po sesji.  

 

Informacja na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w 
okresie od 10 czerwca 2014 r. do 21 lipca 2014 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLVIII, XLIX i L  sesji 
w dniach 23 czerwca  i 27 czerwca 2014 r.  

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska upamiętniającego 70. 
Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Radny Jerzy Borcz poinformował, że zależy mu na tym aby tekst stanowiska 
został lepiej sformułowany i ma do niego uwagi. W II akapicie są do 
poprawienia literówki, co należy uczynić.  Stwierdził, że zdanie w III akapicie o 
treści „ „Pomimo braków w uzbrojeniu i pomocy z  zewnątrz, Polacy przez 63 
dni podejmowali heroiczną walkę z wojskami niemieckimi” . Zaproponował aby 
zdanie to brzmiało: „Pomimo braków w uzbrojeniu i nikłej pomocy z zewnątrz , 
Polacy przez 63 dni toczyli (lub kontynuowali) heroiczną walkę z wojskami 
niemieckimi”. W akapicie IV powinno być: „Walczyli i polegli za wolną Polskę”. 

Radny Władysław Stępień stwierdził, że z tego tekstu najbardziej podoba mu 
się zdanie – Chwała Bohaterom. Radny stwierdził, że dzisiaj 5 sierpnia jest 
rocznica rzezi na woli, kiedy hitlerowcy wymordowali około 50 tysięcy 
Warszawiaków w związku z dyrektywą Hitlera aby Warszawę unicestwić. 
Poinformował, że prawdopodobnie nie będzie głosował za uchwałą bo 
musiałoby w niej nastąpić parę zmian i Powstanie Warszawskie to nie jedno z 
najważniejszych, jak to jest w projekcie, wydarzeń lecz najtragiczniejszych a 
stwierdzenie, że stało się to przy biernej postawie sowietów i braku działań 
zachodnich sojuszników – jest prowokacyjne bo zachodni sojusznicy sprzedali 
Polskę Sowietom w Jałcie i dowódcy wiedzieli o tym doskonale.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że przyjmuje uwagi radnego Borcza 
i zgłasza je jako autopoprawki Zarządu natomiast nie przychyla się do 
poprawek radnego Stępnia. 

 
Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że radny Stępień nie zgłaszał poprawek. 
 
 
Następnie wobec braku sprzeciwu ze strony radnych poddał pod głosowanie 
projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami. 
 
Radni głosowali jednomyślnie za podjęciem uchwały (26 głosami za). 
 
Uchwała Nr LI/1053/14 stanowi załącznik  nr  41 do protokołu  

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Fryderyk Kapinos złożył interpelację w sprawie fermy norek 
amerykańskich powstałej w Łączkach Brzeskich Gm. Przecław, powiat mielecki.  

Interpelacja niniejsza stanowi załącznik nr 42  do protokołu.  
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Radna Teresa Kubas – Hul pytała na jakim etapie jesteśmy jeśli chodzi o 
negocjacje RPO. Przypomniała, że stworzone były zespoły ds. przygotowania 
RPO i ona pracowała w jednym z nich i chyba została wyrzucona bo nie 
otrzymuje zaproszeń i informacji w tej kwestii. Prosiła o przekazywanie jej 
bieżących informacji na temat stanu przygotowania programu, bo jest 
przekonania iż trwają również prace dotyczące szczegółowego opisu 
poszczególnych osi priorytetowych i będzie miało to ogromne znaczenie. 

Radna zwróciła się z pytaniem do Marszałka czy będzie jej przekazywał takie 
informacje. 

Radny Zygmunt Cholewiński pytał o ostatni etap V dotyczący projektu – 
ścieżki rowerowe. Został ogłoszony przetarg i nie zgłosiła się żadna firma a 
PZDW ogłosił ponowny przetarg i po braku zgłoszenia na kolejny przetarg jest 
szansa  na zawarcie umowy w trybie z  wolnej ręki zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych. Ma również informację, że na tym etapie jest działanie 
aby znacznie ograniczyć zakres i w związku z tym nie będzie tego można 
później zawrzeć z wolnej ręki bo zakresy muszą być takie same. Jeśli w tej 
chwili się to czyni to chyba jest celowe działanie aby projekt nie został w ogóle 
zrealizowany. Zabezpieczone są środki w wysokości około 17 milionów złotych i 
wydaje się, że jest szansa na poprowadzenie projektu do końca i można byłoby 
to zgłosić z wolnej ręki. Radny poinformował, że  doszła go informacja, że jest 
postepowanie w Urzędzie Zamówień Publicznych i , że jest działanie ze strony 
Samorządu Województwa  i czy ktoś z Urzędu działa aby to rozstrzygnięcie 
było na niekorzyść województwa. Stwierdził, ze jest to dla niego niezrozumiałe i 
jeśli to plotka to należy się cieszyć bo utrata już realizowanego projektu może 
spowodować niepowetowane straty dla Zarządu Województwa. Nie można w tej 
kwestii obciążyć poprzedniego Zarządu bo jest ciągłość działań i PZDW pracuje 
w niezmienionym  składzie i należy uczynić wszystko aby projekt doprowadzić 
do końca.  

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do zapytań radnej Teresy Kubas – Hul. 
Potwierdził, że informacje będą jej przekazywane drogą mailową. 
Poinformował, że zespoły pracują, powołano eksperta i jeśli chodzi o negocjacje 
to będzie nim pan profesor Jacek Szlachta, który robi krytyczną analizę tych 
przygotowań. Być może będzie współpraca z panem Jerzym Kwiecińskim, który 
bardzo dobrze zna obszar innowacji przedsiębiorczości. Zarząd działa zgodnie 
z harmonogramem,  poddany został ocenie NIK . Przygotowuje się w obszarach 
organizacyjnych, administracyjnych, merytorycznych , co do wyposażenia, 
zwiększenia zatrudnienia i przesunięć wewnętrznych. Marszałek zapewnił, że 
będą informować radną i przesyłać jej materiały jako radnej, Wiceprezesowi 
PARP oraz ekspertowi, która się na tym zna i będą oczekiwać wniosków i 
sugestii. Jeśli dobrze pamięta to Wicemarszałek Burek był w zespole i tutaj 
chyba nastąpiła zmiana. W przypadku rozstania z daną osobą to przekazywana 
jest danej osobie taka informacja  
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, ze on również otrzymał informacji kiedy 
odwołano go z Rady Podkarpackiego PNT . 

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Członek Zarządu Województwa – Bogdan Romaniuk odniósł się w tym 
punkcie do zapytań radnego Cholewińskiego. Poinformował, że jeśli chodzi o 
trasy rowerowe to rzeczywiście jeśli chodzi o odcinek V ogłoszono drugi 
przetarg w dniu 29 lipca br. Termin otwarcia ofert będzie w dniu 9 września i 
rozstrzygnięcie około 23 września br. i jest to wersja optymistyczna. Jutro 
Marszałek Ortyl udaje się do Wiceminister Wendel, również w tej kwestii i jest 
tutaj pełna determinacja Zarządu i ma nadzieję, że projekt zostanie. Jeśli chodzi 
o plotkę, o której mówił radny to rzeczywiście jest proces odwoławczy w 
Urzędzie Zamówień Publicznych i należy to traktować faktycznie jako plotkę.  

Radny Zygmunt Chlewiński przypomniał, że emocje sesji spowodowały, że z 
jego ust padły słowa, które nie miały na celu tego, co inni mogli odczytać. 
Zwrócił uwagę, że nie ma opinii „damskiego boksera” i nie miał nigdy takich 
zdarzeń. Przeprosił radną Lidie Błądek oraz radną Ewę Draus, która również 
pojawiła się w artykule prasowym i jeśli poczuły się w związku z tym urażone to 
je przeprasza.  

Radna Teresa Kubas – Hul pytała czy użyte przez Marszałka sformułowanie, 
ze jest ona swego rodzaju ekspertem jest równoznaczne ze sformułowaniem 
jedyny w swoim rodzaju.  

Marszałek potwierdził, że tak.  

Radny Władysław Stępień zwrócił uwagę, że w trakcie pierwszej części mówił 
o destabilizacji kadrowej w PZMiUW i pani Wajda stwierdziła iż powiedział, że w 
instytucji panuje bałagan. Radny stwierdził, że wydaje mu się iż tak nie 
powiedział ale aby nie było wątpliwości to chce podkreślić, że bardzo szanuje  
dyrektor Wajdę i wszystkich pracowników PZMiUW , którzy pracują 
rewelacyjnie od wielu lat i jako dowód potwierdzający może świadczyć wniosek 
Komisji Rolnictwa, kiedy był jej przewodniczącym o podwyżki płac dla 
wszystkich pracowników tej instytucji  w związku ze zwiększonymi zadaniami.  

Członek Zarządu Tadeusz Pióro odniósł się do kwestii zabytków poruszanych 
w pierwszej części dzisiejszej sesji. Wyjaśnił radnemu Stępniowi,  że nie było 
wniosku o przyznanie dotacji na remont nagrobku uszkodzonego na skutek 
powodzi lecz tylko pismo radnego, jeśli chodzi o Parafię Świętej Gertrudy i 
Świętego Michała Archanioła to komisja przyznała 0 punktów bo zakres prac się 
nie kwalifikował. Jeśli chodzi o Parafie w Jasionowie, o którą pytał radny 
Sobieraj to nie złożyła ona wniosku. Jeśli chodzi o Parafię w Komborni to a 
radny wnioskował o zwiększenie do 30 tysięcy a możliwe było 22 tysiące. 
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Członek Zarządu stwierdził, że radni muszą mieć świadomość iż ponowne 
skierowanie do Komisji Edukacji skutkuje tym, że 16 beneficjentów nie otrzyma 
pomocy bo uchwała nie została przegłosowana. 16 beneficjentów, którzy 
otrzymali stosunkowo dużą ale wnioskowali o zmianę zakresu rzeczowego nie 
mogą dostać tej pomocy.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz Sobieraj  przypomniał, że jeszcze 
odnosił się do Jaślisk. 

Członek Zarządu – Bogdan Romaniuk poinformował, że poddaje pod rozwagę 
Sejmiku  czy ewentualnie tego punktu  nie można byłoby wprowadzić na którąś 
z nadzwyczajnych sesji Sejmiku.  

 

 Zamknięcie sesji. 

   W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Sejmiku –        
Sławomir Milicz  zamknął  obrady LI  sesji Sejmiku. 

         Sesja zakończyła się w dniu 5 sierpnia 2014 roku o godzinie 16.55  .  

 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Sławomir Miklicz 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

 


