
Protokół Nr XLIX/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 27  
czerwca 2014 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

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

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16.00. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek o ujęcie w 
porządku obrad dodatkowego punktu tj. projektu uchwały w sprawie odmowy 
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącego 
obwodów łowieckich i szczegóły projektu uchwały zostaną przedstawione przez 
wnioskodawców.  
 
Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego –otworzył obrady 
sesji informując, że została ona zwołana na wniosek 14 radnych i porządek obrad 
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych został ustalony przez jej 
wnioskodawców. 
Wniosek radnych o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z problemami z mikrofonami 
przy stanowiskach radnych podczas obrad ostatniej sesji Sejmiku w dniu dzisiejszym 
radni będą sygnalizować zabranie głosu jak do tej pory – przyciskiem ale wypowiedzi 
będą do mikrofonów przenośnych aby uniknąć zakłóceń. Wyjaśnił, że występuje 
dosyć skomplikowana usterka, która wymaga przeglądu całego systemu 
nagłaśniania  

Następnie głos zabrała Wiceprzewodnicząca Sejmiku – Lidia Błądek, która w 
imieniu wnioskodawców sesji zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad sesji 
projektu uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich Województwa 
Małopolskiego. Poinformowała, że Sejmik Województwa Małopolskiego zwrócił się o 
uzgodnienie swojego projektu uchwały, który dotyczy granicy pomiędzy obwodem 
łowieckim nr 60 z terenu Województwa Małopolskiego a obwodem nr 57 z terenu 
Województwa Podkarpackiego. Wskazana granica przez Sejmik Województwa 
Małopolskiego jest niezgodna z tym, co proponował nasz samorząd i mając na 
uwadze treść przedmiotowego projektu uchwały Sejmiku Województwa 



Małopolskiego należy wskazać iż brak jest podstaw do wprowadzenia zmian w 
przebiegu granicy, gdyż dotychczasowa granica pomiędzy tymi obwodami została 
wyznaczona po naturalnych i wyraźnych znakach w terenie, jakimi są potok Dęba i 
droga Radgoszcz – Radomyśl Wielki. Ponadto wnioskowane zmiany są niezgodne z 
propozycjami wynikającymi z korespondencji i konsultacji prowadzonych z 
przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego, które opierały się m.in. na 
opiniach Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, w 
którego zasięgu terytorialnym znajduje się obwód  łowiecki nr 57 pk. Zmiana granic 
wiązałaby się również z modyfikacją dokumentów, w oparciu o które prowadzona jest 
gospodarka łowiecka tj. szczegółowego rejestru powierzchniowego obwodu 
łowieckiego nr 57 pk, wieloletniego planu łowieckiego na lata 2007 – 2017, 
kategoryzację obwodu łowieckiego i wprowadzenie aneksu do umowy dzierżawy, 
która została podpisana na lata 2009 – 2019. W związku z tym zasadne jest 
nieuzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.  

Wiceprzewodnicząca Sejmiku zwróciła się z prośbą do prowadzącego obrady 
Przewodniczącego Sejmiku aby skierował pytanie czy wszyscy obecni na sali obrad 
wnioskodawcy zwołania sesji nie wnoszą sprzeciwu wobec zgłoszonego przez nią 
wniosku.  

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z pytaniem czy ktoś z 
wnioskodawców wyraża sprzeciw odnośnie umieszczenia niniejszego punktu w 
porządku obrad sesji. 

Wobec braku głosów sprzeciwu ze strony wnioskodawców Wiceprzewodnicząca 
Sejmiku zaproponowała aby niniejszy projekt uchwały umieścić w punkcie 3) 
porządku obrad sesji.  

 

Następnie Przewodniczący Sejmiku odczytał uzupełniony porządek obrad sesji, który 
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ustalenie porządku dziennego obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Wicemarszałka Jana Burka z 

pełnienia dotychczasowych obowiązków. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa 

Podkarpackiego oraz uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka 
Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

7. Interpelacje i wolne wnioski. 
8. Sprawy różne. 



9. Zakończenie obrad sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

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

 

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że powyższy projekt uchwały wymaga opinii 
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i ochrony Środowiska w związku z 
czym ogłasza 15 minut przerwy w obradach.  

 

Przewodniczący Sejmiku ogłosił przerwę o godzinie 16.15.  

 

Po przerwie o godzinie 16.34 wznowiono obrady. 

Przewodniczący Sejmiku odczytał radnym treść projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska – Stanisław Bajda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. Poinformował, żeby zaczekać aby jeszcze 
zalogował się radny Stępień.  

Przewodniczący poinformował, że za  podjęciem uchwały głosowało 31 radnych, nikt 
nie był sprzeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu. 

Uchwała Nr XLIX/1032/14 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – Lidia Błądek stwierdziła, że radny Stępień miał 
nieoddany głos a głosował  i, że ona jeśli kilka  razy nie zdążyła się zalogować to też 
tak było. Zwróciła uwagę, że jest to ważna sprawa techniczna bo urządzenia powinny 
działać jak należy. 



W związku z głosami w dyskusji dobiegającymi z sali obrad Przewodniczący Sejmiku 
poinformował, że nie udzielał nikomu głosu i jeśli ktoś chce zabrać merytorycznie  
głos to może mu go udzielić.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się ponadto z pytaniem co należy uczynić aby radny 
Stępień mógł zagłosować. 

 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – Lidia Błądek poinformowała, że należy sprawdzić 
obecność.  

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku zwrócił się do radnych o ponowne 
zalogowanie się poprzez użycie niebieskiego przycisku na urządzeniach do 
głosowania i poinformował, że wszyscy radni są zalogowani i jest 100% obecność  i 
jest realizowany punkt pn: 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Wicemarszałka Jana Burka z pełnienia 
dotychczasowych obowiązków. 

Przewodniczący Sejmiku odczytał radnym treść projektu uchwały. 

Radny Jan Burek stwierdził, że jest to głosowanie osobowe i zawieszenie 
obowiązków tak jak odwołanie powinno być głosowane w sposób tajny. Nigdzie nie 
jest napisane, że może być głosowanie w sprawach osobowych w sposób jawny. 
Jeśli radni uważają iż może to być uczynione w sposób jawny to można tak to 
przeprowadzić ale dziwna jest interpretacja pani mecenas bo oczywiście uchwała 
może być jednocześnie odwołująca i zawieszająca obowiązki a może być również 
oddzielnie. Stwierdził, że została podjęta uchwała o odwołaniu i uchwała o 
zawieszeniu obowiązków powinna być procedowana w ten sam sposób. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że dla bezpieczeństwa gdyby sposób głosowania 
miał powodować, że później uchwała będzie kwestionowana w trybie nadzoru ma  
pytanie do radcy czy przeprowadzenie głosowania w sposób tajny nie będzie  
naruszeniem prawa.  

Radca Prawna – Anna Łopuch stwierdziła, że jej zdaniem będzie to głosowanie 
nieskuteczne bo niezgodne z procedurą. Nigdzie w komentarzach, z którymi 
zapoznawała się przed sesją nie spotkała się ze stanowiskiem aby zwolnienie z 
obowiązków i uchwała w tej sprawie miała być podejmowana w trybie tajnym. 
Stwierdziła, że jej zdaniem jest to uchwała przedmiotowa a nie osobowa, co do 
obowiązków a nie co do osoby. Osoba jest tylko powoływana aby wiadomo było o 
kogo chodzi ale nie jest to sprawa osobowa. Jeszcze raz podkreśliła, że jest to 
zwolnienie z obowiązków i nigdzie w komentarzach ani orzecznictwie nie spotkała się 
z tym aby tego typu uchwała była podejmowana w trybie tajnym.  



Przewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że radni wielokrotnie głosowali w trybie 
jawnym uchwały, które dotyczyły osób. Głosowanie tajne uregulowane jest 
precyzyjnie  w ustawie i wybory do Zarządu lub na funkcje Przewodniczących, 
Wiceprzewodniczących odbywają się w sposób tajny. Radca Prawny stoi na 
stanowisku, że to głosowanie może być przeprowadzone w trybie jawnym, a 
przeprowadzenie w trybie tajnym mogłoby być uznane za nieważne więc 
przeprowadzi je w trybie jawnym.  

W związku z brakiem kolejnych głosów Przewodniczący Sejmiku zamknął dyskusję i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Za jej podjęciem głosowało 15 radnych, 18 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu.  

Uchwała nie została podjęta. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego oraz uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że w związku z odwołaniem 
Wicemarszałka Burka z funkcji Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego ma 
ustawowy obowiązek zgłosić uzupełnienie składu Zarządu. Czyni to zarówno z 
powodu obowiązku ustawowego, jak i z uzasadnień merytorycznych bo Zarząd w 
składzie czteroosobowym przy tak ważnych zadaniach związanych z negocjacjami 
RPO, przygotowaniem listy projektów indykatywnych, negocjowaniem Kontraktu 
Terytorialnego i innymi licznymi projektami, jak np. projekt związany z transportem 
logistycznym Portu Lotniczego, będzie miał w uszczuplonym składzie z góry 
określone trudności bo już dzisiaj widać, że jest potrzeba ciągłego pilnowania się co 
do quorum. Nadchodzi okres urlopów, na który muszą iść członkowie Zarządu i 
dlatego w pełni tych dwóch uzasadnień zgłasza kandydaturę Tadeusza Pióro na 
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. Poinformował, że jest on od ponad 
roku Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego i zajmuje się sprawami 
zdrowia, ochrony środowiska i wypełnia swoje obowiązki należycie. Ocena wspólnej 
pracy jest pozytywna dlatego zgłasza jego kandydaturę na funkcje Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

Tadeusz Pióro wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Wicemarszałka.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że konieczne jest przeprowadzenie 
głosowania tajnego i poprosił o zgłaszanie kandydatów z poszczególnych klubów do 
składu Komisji Skrutacyjnej.  

Jako przedstawiciela Klubu Radnych SLD zgłoszono radnego Bronisława Tofila.  



Radna Teresa Kubas - Hul zgłosiła kandydaturę Przewodniczącego Klubu Radnych 
PO– Sławomira Miklicza. 

Z Klubu Radnych PSL zgłoszono kandydaturę radnego Jana Tarapaty. 

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

Radny Tadeusz Majchrowicz w imieniu Klubu Radnych PR zgłosił kandydaturę 
radnego  Janusza Magonia. 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Za powołaniem komisji w ww. składzie głosowało 31 radnych (jednogłośnie). 

 

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że swoje wątpliwości co do trybu 
procedowania tej uchwały zgłaszał już na poprzedniej sesji i nadal je podtrzymuje  
bowiem uważa, iż jest to niewłaściwa forma bo są to dwie różne uchwały. Rozumie 
jednak, że dzisiaj nie ma sensu na ten temat dyskutować i skoro podtrzymywana jest 
ta forma głosowania to pewnie wnioskodawcy tego nie zmienią. Radny zwrócił się z 
pytaniem do Przewodniczącego jak będzie wyglądało głosowanie ponieważ są to 
dwa projekty uchwał tj. jeden w sprawie rezygnacji a drugi w sprawie powołania. 
Radny pytał jak będzie wyglądała karta do głosowania i jak radni będą głosować. 
Stwierdził, że on uważa, iż jest to błędne i niestety i ma dobrą radę dla Marszałka bo 
to głosowanie w jego przekonaniu czy będzie pozytywne czy negatywne będzie 
podstawą do zaskarżenia uchwały.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że było to już wyjaśnione na poprzedniej sesji, 
wypowiadała się pani Mecenas i za chwilę znów ją poprosi o wypowiedź.  
Poinformował, że głosowanie nad wyborem Wicemarszałka  odbędzie się w trybie 
tajnym, które przeprowadzi  wybrana przez Sejmik Komisja Skrutacyjna i zależnie od 
wyników tego głosowania jeśli pan Tadeusz Pióro zostanie wybrany na funkcję 
Wicemarszałka, jeśli złoży rezygnację z funkcji Członka Zarządu to rezygnacja ta 
będzie przyjmowana w głosowaniu jawnym i ma nadzieję, że zostanie ona przyjęta 
bo bez sensu byłoby gdyby została odrzucona.  

Radca Prawny – Anna Łopuch  wyjaśniła, że zgodnie z wolą wnioskodawców 
porządek obrad sesji jest taki, że w jednym punkcie są dwa głosowania i będą 
ewentualnie dwie uchwały. Nie ma żadnych przeszkód prawnych aby w jednym 
punkcie głosować nad dwoma, trzema czy inną liczbą przyjętą w porządku obrad 
sesji.  

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się z pytaniem czy jeżeli pierwsza uchwała nie 
przejdzie to druga też będzie głosowana.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że nie będzie bo stanie się bezprzedmiotowa.  



Radny stwierdził, że obydwie uchwały są w punkcie i niestety w tej sytuacji obydwie 
mają być głosowane bo dwie uchwały są ujęte w jednym punkcie.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że zależy to również od woli pana Tadeusza 
Pióro, od jego rezygnacji lub nie.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że przegłosowano porządek obrad, w 
którym są dwa projekty uchwał. Jeśli pierwsza uchwała nie  przejdzie to druga 
również powinna być głosowana.  

 

Radny Maciej Lewicki prosił aby pamiętać, że w przypadku wyboru musi być 
głosowana uchwał przyjmująca rezygnację i co będzie jeśli Sejmik jej nie przyjmie. 
Wtedy będzie on jako Wicemarszałek i Członek Zarządu.  

Przewodniczący sejmiku stwierdził, że nie podejrzewa radnych o tak nierozsądne 
decyzje, że wybiorą na funkcję Wicemarszałka a nie przyjmą rezygnacji z funkcji 
Członka Zarządu.  

Radny Jan Burek stwierdził, że przykro mu iż pani Mecenas jest cicho. Przytoczył 
art. 40 ust 1 ustawy o samorządzie województwa – W przypadku złożenia  rezygnacji 
z członkostwa w Zarządzie przez członka nie będącego jego przewodniczącym 
Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z 
pełnienia obowiązków członka zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 
jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Radny pytał gdzie jest rezygnacja bo 
takiej nie widział. Rozumie bowiem, że to jest w tym trybie, musi być rezygnacja 
uzasadniająca złożenie a on takiej rezygnacji nie widział. W porządku obrad nie ma 
takiej rezygnacji. Jest oczywiście drugi tryb, który dotyczył jego osoby tj. na wniosek 
Marszałka i również musi być uchwała z uzasadnieniem. Tak więc nie jest ani jeden 
ani drugi tryb i nie wie w jakim trybie obraduje Sejmik. Ponadto mówi się o jednej 
uchwale dotyczącej dwóch różnych spraw. Jest jedna uchwała powołująca 
Wicemarszałka i odwołująca go i on czegoś takiego jeszcze nie widział bo nie 
wiadomo jak głosować. Powinno być trzy alternatywy dla odwołania i wyboru tj. za, 
wstrzymujący się i przeciw. Jeśli będą dwie uchwały to sytuacja jest jasna. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że są dwie uchwały i radny otrzymał je w 
materiałach na sesję.  

Radny stwierdził, że nie rozumie jak można powoływać nie będąc odwołanym. W tej 
chwili  w momencie powołania będzie dwóch członków Zarządu w jednej osobie.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że są dwa projekty uchwał, które były również 
przekazane w materiałach na poprzednią sesję. Jedna uchwała w sprawie wyboru na 
Wicemarszałka będzie głosowana w trybie tajnym oraz uchwała o przyjęciu 
rezygnacji z funkcji Członka Zarządu przez pana Tadeusza Pióro. Wielokrotnie na 
Sejmiku głosowano uchwały, które przechodziły lub nie i efektem tego głosowania 



rozstrzygano, że bezprzedmiotowe jest głosowanie kolejnej uchwały. Wielokrotnie 
decyzje takie były podejmowane. Podjęcie uchwały w kroku kolejnym uzależnione 
było od podjęcia lub nie uchwały w kroku poprzednim.  

Radca Prawny – Anna Łopuch  wyjaśniła, że dwa projekty uchwał, które w tej chwili 
podlegają procedowaniu były konsultowane nie tylko z nią. Jest to stanowisko 
radców obsługi prawnej, że taki sposób procedowania jest dopuszczalny ponieważ  
w tym punkcie rozstrzygana jest sprawa wyboru Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego. Aby załatwić tę sprawę, która  dotyczy tej konkretnej osoby a z 
uzasadnienia wynika jakiej konkretnej osoby te uchwały dotyczą,  przy głosowaniu 
nad pierwszą uchwałą w sprawie wyboru na Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego  do momentu podjęcia tej uchwały nie ma połączenia funkcji 
Wicemarszałka i Członka Zarządu. Dopiero po podjęciu tej uchwały i wyborze na 
Wicemarszałka Województwa istnieje obowiązek po stronie osoby, której ta uchwała 
dotyczy wypowiedzenia się co do tego czy rezygnuje z funkcji członka Zarządu. 
Może być hipotetycznie sytuacja, że w ułamku sekundy zmieni zdanie i zrezygnuje z 
funkcji Wicemarszałka. Jest to sytuacja hipotetyczna. Połączenie funkcji następuje 
dopiero po wyborze na Wicemarszałka. Wcześniej nie ma żadnych przeszkód 
formalno – prawnych aby głosować nad uchwałą w sprawie wyboru Wicemarszałka.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że myśli iż jest wystarczająco dużo wyjaśnień 
merytorycznych ze strony pani mecenas. Stwierdził, że w tej sprawie Platforma 
Obywatelska razem z koalicjantami chce dokonać przerostu formy nad treścią i 
udaje, że nie rozumie. Stwierdził również, że myśli iż matematyk z PO jest w stanie 
rozróżnić pojęcie „oraz” i „i”. Są dwie uchwały w jednym punkcie i należy to przyjąć 
do wiadomości. 

Radny Zygmunt Cholewiński zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i 
przystąpienie do głosowania.  

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy „oraz” i „i” bo są 
to synonimy funktora zdania twórczego, które w logice nazywa się koniunkcją.  Jeśli 
chodzi o kwestię czy radni rozumieją czy nie,  to on może przyznać, że nie rozumie 
dlaczego głosowane są dwie uchwały w jednym punkcie. Ponieważ już na ten temat 
dyskutowano to  poddają się woli większości i będą głosować tak jak zarządzi 
Przewodniczący Sejmiku.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że radny nie rozumie bo założył jak inni, że 
głosowane są dwie uchwały w jednej a tak nie jest. Są dwie odrębne uchwały. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku w związku z wyczerpaniem się listy mówców 
Przewodniczący Sejmiku zamknął dyskusję i Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 
przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego. 



Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Bronisław Tofil przedstawił radnym 
zasady i tryb wyboru Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, które stanowią 
załącznik nr 5 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej radnych, którym członkowie komisji przekazywali karty do głosowania. 

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił uwagę, że na karcie do głosowania nie ma „za 
wyborem” i „przeciw wyborowi” i „wstrzymuję się”. Stwierdził, że rozumie iż „za” 
oznacza za wyborem. 

Przewodniczący Sejmiku zapewnił radnego, że tak to właśnie należy rozumieć.  

Radny Czesław Łączak zwrócił uwagę, że w czasie głosowania nie ma dyskusji.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że radni muszą wiedzieć nad czym 
głosują dlatego prosi o projekt uchwały. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że jeśli radny oddaje głos za kandydatem 
Tadeuszem Pióro na funkcję Wicemarszałka daje znak X w kratce „za”. Jeśli jest 
przeciwny w kratce „przeciw” a jeśli wstrzymuje się to w kratce „wstrzymuję się”. 
Teraz może być jednak zarzut, że on wchodzi w kompetencje Komisji Skrutacyjnej.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zwrócił się do radnego Cholewińskiego czy 
takie wyjaśnienie go satysfakcjonuje.  

W związku z potwierdzeniem ze strony radnego, Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej przystąpił do przeprowadzenia głosowania, poprosił członków komisji o 
sprawdzenie urny do głosowania i wyczytywał w kolejności alfabetycznej radnych, 
którzy oddawali swoje głosy wrzucając karty do urny. 

Po potwierdzeniu, że wszyscy radni oddali karty do głosowania Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do obliczenia wyników głosowania.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że nie będzie ogłaszał przerwy ze względu 
na ograniczenia czasu i prosił radnych o nie opuszczanie sali.  

Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej Przewodniczący odczytał 
protokół komisji informując, że pan Tadeusz Pióro nie został wybrany na funkcję 
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. 

Protokół niniejszy stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że w związku z wynikami ogłoszonymi przez 
Komisję Skrutacyjną uchwała o wyborze Tadeusza Pióro na funkcję Wicemarszałka 



Województwa Podkarpackiego nie została podjęta. W związku z tym co mówiono 
wcześniej w dyskusji, że ewentualne głosowanie uchwały o przyjęciu rezygnacji jest 
skutkiem głosowania poprzedniego tajnego o wyborze lub nie na funkcję 
Wicemarszałka a  pan Tadeusz Pióro jest Członkiem Zarządu Województwa, nie 
został wybrany na funkcję Wicemarszałka i nie złożył rezygnacji z funkcji Członka 
Zarządu, bezprzedmiotowe jest głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji 
Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego przez Tadeusza Pióro. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że w związku z obowiązkiem ustawowym 
o uzupełnieniu składu Zarządu zgłasza kandydaturę Jerzego Cyprysia na Członka 
Zarządu Województwa Podkarpackiego. Poinformował, że Jerzy Cypryś urodził się w 
1966 roku. Jest absolwentem WSP w Rzeszowie, magistrem historii i piastował 
funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. W latach 2006 – 2008 
pełnił funkcję Wicekuratora Oświaty, od 2008 roku pracował w Departamencie 
Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego. Od 2013 roku piastuje funkcję Wicedyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy ds. Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest radnym Rzeszowa VI 
kadencji, Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z 
Samorządami Osiedlowymi i Organizacjami Pozarządowymi. Odznaczony jest 
medalem KEN. Te szerokie kwalifikacje, doświadczenie i wiarygodność Jerzego 
Cyprysia uprawniają do zgłoszenia jego kandydatury do piastowania tej funkcji. 
Dobór osoby w tym zakresie był uwarunkowany ww. oraz znajomością rzeczy spraw 
związanych z edukacją, kulturą.  

Przewodniczący Sejmiku przytoczył art. 31 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa 
mówiącego, że w skład Zarządu Województwa, liczącego 5 osób wchodzi marszałek 
województwa, jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i 
pozostali członkowie. Poinformował, że w związku z faktem, iż w skład Zarządu 
wchodzi 4 osoby należy go uzupełnić. 

Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby głosowanie nad wyborem Członka 
Zarządu Województwa przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie jaki wybrano 
do przeprowadzenia głosowania w poprzednim punkcie porządku obrad. 

Wobec braku głosów sprzeciwu ze strony radnych komisja pracowała w 
niezmienionym składzie. 

Jej Przewodniczący – radny Bronisław Tofil przedstawił zasady i tryb wyboru 
Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.  

Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 



Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że w naszym Statucie jest iż Zarząd jest 
organem wykonawczym województwa a w jego skład wchodzi 5 członków tj. 
Marszałek jako Przewodniczący, dwóch Wicemarszałków oraz dwóch Członków 
Zarządu. Radny pytał jak regulacja ta ma się do obecnego głosowania. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że ustawa jest aktem wyższego rzędu.   

Oddał głos Radcy Prawnej – Annie Łopuch, która wyjaśniła, że w tym przypadku 
Statut brzmi jednoznacznie i nie ma tutaj pola do interpretacji. Poinformowała, że nie 
można przeprowadzać głosowania nad wyborem trzeciego Członka Zarządu.   

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nasz statut uściśla tę kwestię.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że można wybrać jedynie drugiego 
Wicemarszałka a nie można dokonywać wyboru trzeciego Członka Zarządu.  

Poinformował, że głosowanie nad wyborem Członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego jest bezprzedmiotowe.  

Przewodniczący Klubu Radnych PiS -  Czesław Łączek złożył wniosek o 
ogłoszenie 5 minut przerwy.  

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku ogłosił przerwę do godziny 17.30. 

 

Po przerwie o godzinie 17.30 wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji 
kolejnych punktów porządku obrad. 

 

Interpelacje i wolne wnioski. 

Radni nie złożyli żadnych interpelacji ani wniosków. 

 

Sprawy różne. 

Radni nie zabierali głosu w niniejszym punkcie. 

 

Zakończenie obrad sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  XLIX nadzwyczajnej sesji,   
Przewodniczący Sejmiku – Wojciech Buczak zamknął jej obrady. 

Sesja zakończyła się  o godzinie 17.33. 



Po zakończeniu obrad sesji Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że o godzinie 
18.00 odbędzie się kolejna nadzwyczajna sesja Sejmiku, natomiast w trakcie przerwy 
pomiędzy sesjami odbędzie się spotkanie radnych Klubu Radnych Prawo i 
Sprawiedliwość.  

 

 

Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Wojciech Buczak 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

 


