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Protokół Nr XLVII/14 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 17 maja 2014 r. 

 

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 17 
maja 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 18.00. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Wojciech Buczak 
otworzył obrady sesji informując, że została ona zwołana na wniosek 11 radnych. 
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 

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

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wniosek niniejszy wpłynął  do Kancelarii 
Sejmiku w dniu 15 maja br. i on podjął decyzję o zwołaniu sesji na dzień 17 maja br. , 
po wcześniejszym zwołaniu posiedzenia Komisji Głównej, na którym niestety nie było 
większości jej członków, w tym również członków klubów reprezentowanych przez 
wnioskodawców. Decyzja o zwołaniu sesji została podjęta samodzielnie z powodu 
braku quorum.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

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

Przewodniczący Sejmiku przypomniał program porządku obrad sesji zaproponowany 
przez wnioskodawców i poinformował, że pod wnioskiem o zwołanie sesji podpisali 
się następujący radni: Bronisław Tofil, Anna Kowalska, Mirosław Karapyta, Sławomir 
Miklicz, Janusz Konieczny, Stanisław Bartman, Jerzy Borcz, Mariusz Kawa, Edward 
Brzostowski, Dariusz Sobieraj, Władysław Stępień.  

Poinformował również, że ze strony Zarządu Województwa wpłynął wniosek o 
wprowadzenie do porządku obrad nadzwyczajnej sesji punktów pn. 

1. Informacja na temat sytuacji powodziowej na Podkarpaciu, 
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2. Informacja o likwidacji rządowego Programu ochrony przed powodzią w 
dorzeczu Górnej Wisły. 

3. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. Budowa Centrum Wystawienniczo 
– Kongresowego Województwa Podkarpackiego.  

Wniosek niniejszy stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Przewodniczący zaproponował aby powyższe punkty w przypadku zgody ze 
strony wnioskodawców umieścić po punkcie 3) porządku obrad sesji. 
Przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie województwa i regulaminem do 
porządku obrad sesji nadzwyczajnej mogą być wniesione inne punkty niż 
proponują wnioskodawcy pod warunkiem, że wyraża oni na to zgodę. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się do wnioskodawców czy jest sprzeciw co do 
wniosku Zarządu o umieszczenie ww. dodatkowych punktów. 

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że uzgodnili iż sprawy proponowane 
przez Zarząd są ważne i nie było sprzeciwu w tej kwestii jednak biorąc pod 
uwagę statut punkty nie mogą być wprowadzone ponieważ na sali obrad nie ma 
jednego z wnioskodawców a taką zgodę muszą wyrazić wszyscy wnioskodawcy. 
Wychodząc jednak naprzeciw propozycji Zarządu są gotowi dyskutować na te 
tematy w sprawach różnych. Radny zwrócił uwagę, że dyskusja na tematy 
powodziowe w tej chwili kiedy ludzie odpowiedzialni za zabezpieczenia pracują 
na wałach jest nie do końca właściwa, lepiej byłoby podyskutować o tym w 
momencie kiedy niebezpieczeństwo minie i mogłoby to mieć miejsce na sesji, 
która odbędzie się za tydzień bo można byłoby zaprosić na nią osoby, które 
odpowiadają za zabezpieczenia przed powodzią. Skoro jednak jest taki wniosek 
Zarządu to oni są otwarci. Na sesji obecna jest zaproszona przez nich osoba, 
która  reprezentuje urząd Wojewody- dyrektor Barbara Kuźniar – Jabłczyńska, 
która jest Pełnomocnikiem Wojewody ds. Programu Górnej Wisły, która mogłaby 
przedstawić prawdziwe informacje z pierwszej ręki. Proponowany punkt 
należałoby zmienić bo - likwidacja  Programu Górnej Wisły  jest nie do końca 
właściwie sformułowana. Radny stwierdził, że Przewodniczący Sejmiku z 
przyczyn proceduralnych nie może wprowadzić punktów proponowanych przez 
Zarząd ale wyrażają oni zgodę i wolę dyskusji na ten temat w sprawach różnych. 
Radny ponadto zwrócił uwagę, że zwoływanie posiedzenia Komisji Głównej za 
dwie godziny jest pewnego rodzaju nietaktem bo on sprawdził informację na 
poczcie głosowej z godziny 14.30 a odczytał ją o 17.30 , z kolei  posiedzenie 
komisji było zwołane na godzinę 17.00 i on może domniemywać, że cel był taki 
aby nie wszyscy się stawili. Poinformował, że został upoważniony przez radnych  
(biorąc pod uwagę, że dwa dni temu obchodzono Dzień Rodziny, w który 
włączyła się Solidarność i apelowała do pracodawców aby dwie godziny 
wcześniej zwalniali ludzi z pracy aby mogli spędzić ten czas z rodzinami, a 
Przewodniczący Sejmiku jest Przewodniczącym Solidarności)  aby przekazać 
Przewodniczącemu serdeczne pozdrowienia od ich rodzin z powodu, że sesja 
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została zwołana na sobotę, godzinę 18.00, kiedy było 5 dni roboczych na jej 
zwołanie.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że przyjmuje pozdrowienia i nie odbiera ich 
jako złośliwość. Zwrócił uwagę, że sesja ma charakter nadzwyczajny i to 
wnioskodawcy uznali sytuację za nadzwyczajną i dlatego też tryb jest taki. Na 
posiedzeniu Komisji Głównej była informacja o tym, że sesji zwyczajnej w dniu 26 
maja br.  będą omawiane kwestie, które wnieśli wnioskodawcy sesji 
nadzwyczajnej.  

Marszałek Władysław Ortyl poprosił o opinię Radcy Prawnej w kwestii czy 
nieobecność jednego z wnioskodawców wyklucza pełną zgodę. Ponadto 
poinformował, że dzień przed sesją rozmawiał z Wojewodą i informował, że na 
sesji może być ten punkt jeśli wnioskodawcy wyrażą zgodę i ponieważ miała ona 
wcześniej zaplanowane obowiązki to poprosił aby przedstawiciel Urzędu przybył 
na sesje i  rozumie, że pani Barbara Kuźniar -  Jabłczyńska jest wydelegowana 
przez Wojewodę a nie zaproszona przez Klub.  

Radca Prawny – Anna Łopuch wyjaśniła, że przepis art. 21 ustawy o 
samorządzie województwa mówiący, że zmiana porządku obrad sesji 
nadzwyczajne wymaga zgody wnioskodawców dotyczy wnioskodawców 
obecnych na sesji a nie wszystkich, którzy podpisali wniosek. Wniosek składany 
jest w innym momencie, natomiast zmiana porządku obrad następuje na sesji i w 
tym momencie jeśli wnioskodawcy chcą mieć wpływ na tę decyzje powinni na 
sesji być.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że trudno domniemywać aby radny 
Karapyta sprzeciwiał się wniesieniu punktów bowiem faktycznie sytuacja jest 
nadzwyczajna. Zwrócił się do wnioskodawców czy zgłaszają sprzeciw wobec  
wniesienia do porządku obrad punktów proponowanych przez Zarząd.  

Radny Sławomir Miklicz zwrócił uwagę, że rozumie iż punkty proponowane przez   
Zarząd będą realizowane jako kolejne po merytorycznych zgłoszonych przez 
wnioskodawców.   

Następnie wobec głosów sprzeciwu ze strony wnioskodawców Przewodniczący 
sejmiku poddał pod głosowanie porządek obrad sesji nadzwyczajnej. 

Został on przyjęty jednogłośnie (28 głosami za). 

 

Po wprowadzeniu  zmian porządek obrad nadzwyczajnej  sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ustalenie porządku dziennego obrad. 
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3. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o zagrożeniach w 
prawidłowym nadzorowaniu i rozliczaniu projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego a dotycząca m.in.: 
a) Rewitalizacji Klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku 
b) Budowy Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie 
c) Budowy parkingu podziemnego oraz rozbudowy i remontu Filharmonii 

Podkarpackiej. 
4. Informacja na temat sytuacji powodziowej na Podkarpaciu. 
5. Informacja o likwidacji rządowego Programu ochrony przed powodzią w 

dorzeczu Górnej Wisły. 
6. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. Budowa Centrum Wystawienniczo 

– Kongresowego Województwa Podkarpackiego.  
7. Interpelacje i wolne wnioski. 
8. Sprawy różne 
9. Zamknięcie obrad sesji Sejmiku Województwa podkarpackiego. 

                       

Następnie Przewodniczący Sejmiku przystąpił do realizacji porządku obrad sesji. 

Marszałek Władysław Ortyl zgłosił o godzinie wniosek o 15 minut przerwy celem 
spotkania z Przewodniczącymi Klubów Radnych.  

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodniczący 
Sejmiku o godzinie 18.15 ogłosił 15 minut przerwy. 

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji.  

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o zagrożeniach w 
prawidłowym nadzorowaniu i rozliczaniu projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego a dotycząca m.in.: 

a) Rewitalizacji Klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku 
b) Budowy Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie 
c) Budowy parkingu podziemnego oraz rozbudowy i remontu 

Filharmonii Podkarpackiej. 

 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że w niniejszym punkcie zgłoszonym 
przez grupę radnych chce omówić wizytę dziennikarzy,  przybliżyć co miało 
miejsce w jej trakcie, przedstawić podjęte do tej pory działania. Następnie głos 
zabierze Sekretarz Województwa, który przedstawi problemy od strony kadrowej 
a później pani Lucyna Sokołowska – dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli, 
która przedstawi plan kontroli oraz kwestie zabezpieczenia środków. Marszałek 
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stwierdził również, że rozumie iż radny Tofil jest przedstawicielem 
wnioskodawców bo jest pierwszy na liście a tak się zazwyczaj dzieje.  

Marszałek uzyskał potwierdzenie odnośnie ostatniej kwestii. 

Marszałek rozpoczynając wystąpienie poinformował, że sprawa, o której mówimy 
może mieć początek we wrześniu 2013 r., kiedy różnego rodzaju informacje, w 
różnej formule do niego napływały, że pracownicy dorabiają na projektach i 
pojawiają się w projektach budżetowych. Są to informacje „korytarzowe” ale w 
jego odczuciu należy je sprawdzić czy ma to miejsce czy też nie. W związku z 
tym polecił Sekretarzowi aby zebrał oświadczenia od osób, które nie powinny 
takich rzeczy robić. Zbiór tych oświadczeń nie wykazał aby były w tym zakresie 
nieprawidłowości. W czwartek 8 maja br. o godzinie 11.45 spotkał się z 
dziennikarzami, którzy poinformowali go o tym, że dyrektor Konrad Łoboda 
dorabia na projekcie w Leżajsku, Paweł Stochmal, który ma współudział w jednej 
ze spółek , która wykonuje usługi dla Filharmonii i przekazują zestaw materiałów, 
z których można domniemywać iż takie sytuacje zachodzą. Po tym natychmiast 
ok. 12.10 wzywa Sekretarza Województwa, dyrektora Konrada Łobodę oraz 
dyrektor Martę Wierzbieniec. Po krótkich rozmowach i przedstawionych 
materiałach tym osobom, które odbywały się pojedynczo w obecności 
Sekretarza, dyrektor Łoboda złożył wniosek o rozwiązanie umowy za 
porozumieniem stron w trybie natychmiastowym. Dyrektor Wierzbieniec ma czas 
do godziny 14.00 aby podjąć decyzję w tej sprawie. Po godzinie 14.00 jest 
informacja, że dyrektor Paweł Stochmal jest zawieszony i złożył rezygnację. 
Wszystko to działo się od godziny 11.45 do godziny 14.15. W międzyczasie 
zostaje wezwana dyrektor Lucyna Sokołowska oraz powtórnie Sekretarz 
Województwa  i zostają wydane polecenia o zabezpieczeniu dokumentacji na 
projektach wskazanych przez dziennikarzy oraz wszczęciu kontroli na 
działaniach wymienionych przez dziennikarzy. W piątek są przygotowywane i 
uruchamiane dalsze  działania kontrolne w kierunku wszystkich dyrektorów 
jednostek budżetowych czy nie ma tam różnego rodzaju implikacji wynikających 
z tych dokumentów- czyli kontrola jest poszerzona, chcą zweryfikować kontrole, 
które już się odbyły bo niektóre z tych działań, projektów są już zamknięte i 
rozliczone. Dotyczy to Filharmonii i Instytutu. Następnie uruchomiona zostaje 
kontrola podległych jednostek i departamentów na okoliczność występowania 
tych firm i osób związanych z budżetem. Zostaje wydane zarządzenie o kontroli 
w spółce lotniskowej, która rozpoczęła się w dniu 16 maja. W poniedziałek rano 
odbyła się rozmowa z Wicemarszałkiem Janem Burkiem o zawieszeniu przez 
niego działalności w jego obszarach w związku z występowaniem skojarzeń 
rodzinnych. Wicemarszałek najpierw decyduje się na zawieszenia działań na 
rzecz Filharmonii, później wyraża zgodę na oddanie departamentu spod swojego 
nadzoru, na kolejnych rozmowach mówi się o całkowitym zawieszeniu swojej 
działalności i jest taka zgoda. Wicemarszałek uzyskuje urlop i na tym kończą się 
działania poniedziałkowe. We wtorek następuje dalszy rozwój wypadków, 
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napływają bardzo liczne, mniej lub bardziej poważne anonimy lecz z nich 
niewiele wynika chociaż nie są absolutnie lekceważone. Wtedy on zwraca się do 
Wicemarszałka Burka o wyrażenie zgody na to aby poddał się samodzielnej 
dymisji. Takiej zgody oczywiście  nie ma. W godzinach popołudniowych składa 
wniosek o odwołanie Wicemarszałka Jana Burka i przedkłada to do porządku 
obrad sesji na 26 maja br. Ponadto do tego porządku obrad sesji Zarząd wnosi 
aby była przedstawiona informacja w związku z zapytaniem dziennikarzy. 
Kolejne działania to zawiadomienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i 
rozmowa z Ministrem Zdziebło a w dniu wczorajszym z Minister Bieńkowską a 
wcześniej powiadomiona została również Wojewoda. O sytuacji poinformowana 
jest również Komisja Europejska. Komisja Europejska w osobie Patricka 
Amblarda zwraca się o wysłanie oficjalnego pisma w tej sprawie w możliwie jak 
najszerszymi informacjami na ten temat jeśli są jakieś kolizje, które dotyczą 
projektów europejskich, jednocześnie informując iż zapobiegawczość i 
przejrzystość działań Urzędu Marszałkowskiego została przyjęta z ogromną 
aprobatą. Marszałek poinformował, że przytacza stwierdzenia od komisji aby 
podkreślić iż ich działania są od początku do końca transparentne, z wielką wolą 
wyjaśnienia od początku do końca. Marszałek poinformował, że na tej sesji nie 
będzie zgłaszał wniosku o powołanie Wicemarszałka i deklaruje, że kiedy sprawy 
się wyjaśnią i nie będzie żadnych podejrzeń i nieprawidłowości w stosunku do 
osób, które dobrowolnie złożyły swoje rezygnacje to zostaną one przywrócone. 
Poinformował również, że przepraszał ich nie będzie bo to nie on wywołał ten 
problem. Wszystko to można będzie stwierdzić  po przeprowadzeniu kontroli, 
zbadaniu przez prawników i wyciągnięciu z tego wniosku. Marszałek oświadczył, 
że nie posiadał informacji, że takie zdarzenia mają miejsce, w związku z tym do 8 
maja br. nie były one jego przedmiotem badań, jedynie informacje, które pojawiły 
się we wrześniu ubiegłego roku. 

Marszałek zwrócił się z pytaniem do wnioskodawców czy w punkcie przez nich 
zaproponowanym do porządku obrad chodzi im o projekt – Rewaloryzacja i 
poprawa dostępności Bazyliki i Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku.  

Po potwierdzeniu Marszałek wyjaśnił, że nie będzie tam przeprowadzał kontroli 
ponieważ dotyczy to Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Ministerstwo zostało o tym poinformowane.  

Jeśli chodzi o Filharmonię Marszałek pytał czy dotyczy to rozbudowy, 
przebudowy i remontu Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. 
Poinformował, ze projekt jest zakończony i rozliczony i w tej sprawie wątpliwości 
miał podpisany pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej radny Mirosław 
Karapyta, który skierował się z  tym pytaniem do dyrektor Wierzbieniec, 
odpowiedź otrzymał i żadnych działań nie wszczął aczkolwiek firma Pawła 
Stochmala występuje w tym projekcie.  
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Jeśli chodzi o budowę Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie to 
projekt jeszcze nie jest zakończony, jest wykonana kontrola statyczna, są 
przedłożone różnego rodzaju uwagi jako informacja pokontrolna i teraz czeka się 
na uwagi i zastrzeżenia do tej informacji pokontrolnej.  

W tamtym przypadku firma Paweł Stochmal w konsorcjum trzech firm 
występowała, wycofała się z tego w pewnym momencie, część wydatków w 
ramach zarządzania tym projektem , która dotyczyła 293 tysięcy złotych została 
wycofana z funkcjonowania w budżecie i pomniejszone zostały kwoty. Zostało to 
wykazane w raporcie o nieprawidłowościach i przekazane do Komisji 
Europejskiej.  W Filharmonii na okoliczność występowania firmy Pawła 
Stochmala wysokość 5 343 złote uznano za wydatek niekwalifikowany , korekta 
wykazana w zestawieniu nieprawidłowości została przekazana do Ministerstwa 
Finansów.  

Marszałek stwierdził, że musi skomentować jedną rzecz bo nie może zrozumieć, 
że ktoś kto jest obdarzony zarzutami prokuratorskimi pisał pismo w sprawie, 
uzyskał odpowiedź, nie uznał tego za problem i  śmie podnosić to jeszcze raz. 
Marszałek stwierdził, że tego nie rozumie i chyba nie zrozumie do końca tej 
kadencji.  

Sekretarz Województwa – Lesław Majkut stwierdził, że w zasadzie Marszałek 
w skrócie przedstawił historię dwóch pracowników tj. pana Konrada Łobody oraz 
pana Pawła Stochmala. On ze swej strony uściśli te kwestie. Jak wspomniał pan 
Marszałek przed godziną 12 dziennikarze poinformowali go, że posiadają 
informacje iż nasi pracownicy pracują prywatnie i jednocześnie w urzędzie. 
Marszałek poprosił go aby sprawdził czy pan Konrad Łoboda złożył oświadczenie 
o prowadzeniu działalności gospodarczej. Po sprawdzeniu okazało się, że jest 
takie oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą pn. PZD. Jest to 
niezgodne z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych. Po przekazaniu niniejszej informacji Marszałkowi poprosił on 
dyrektora Łobodę i w jego obecności zapytał go czy prawdą jest iż uczestniczy w 
dorabianiu na dwóch budowach tj. w klasztorze w Leżajsku oraz w Klasztorze w 
Rzeszowie. Dyrektor Łoboda potwierdził, że tak. Marszałek zapytał go czy wie iż 
jest to niezgodne ustawą o pracownikach samorządowych i ten również 
potwierdził iż wie. Następnie Marszałek zapytał go co zamierza zrobić na co on 
odpowiedział, że prosi o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia 
stron. Na tym dyskusja z panem Łoboda została zakończona. Tak jak Marszałek 
stwierdził powołał on komisję do zbadania okoliczności i rzeczywistego stanu 
rzeczy. Pan Sekretarz przytoczył przepisy ustawy o pracownikach 
samorządowych mówiące o tym co powinien uczynić pracownik samorządowy 
aby mógł prowadzić działalność gospodarczą oprócz zatrudnienia w Urzędzie. 
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  ustala 
zakaz wykonywania niektórych zajęć przez pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku 
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urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym nie może wykonywać 
zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje 
w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o 
stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami 
wynikającymi z ustawy. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika 
samorządowego któregokolwiek z powyższych zakazów niezwłocznie rozwiązuje 
się z nim bez wypowiedzenia stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu 
Pracy lub odwołuje się go ze stanowiska według art. 30 ww. ustawy. Pracownik 
samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym 
stanowisku urzędniczym jest obowiązany złożyć oświadczenie o powadzeniu 
działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Pracownik ten jest również 
obowiązany składać odrębne oświadczenie w przypadku zmiany charakteru 
prowadzonej działalności, więc jeśli złożył oświadczenie iż prowadzi działalność 
gospodarczą i nie ustala charakteru tej pracy to jest to niezgodne z przywołaną 
ustawą. W związku z tym pracodawca, tutaj marszałek ma prawo rozwiązać z 
nim umowę. Jeśli chodzi o pana Pawła Stochmala to po jego rozmowie z 
dyrektor Wierzbieniec, udała się ona do Filharmonii i w tym samym dniu tj. 8 
maja br. ok. godziny 14.30 przyniosła pismo pana Stochmala o treści:  
„Szanowna Pani dyrektor, W związku z nieprawdziwymi doniesieniami 
medialnymi w sprawie mojej działalności gospodarczej poza pracą w Filharmonii 
z dniem dzisiejszym wypowiadam stosunek pracy łączący mnie z Filharmonią. 
Jednocześnie informuje, że przedstawię niezwłocznie pani niezbędne dokumenty 
wyjaśniające moją działalność zgodnie z przepisami i nie będącą w konflikcie 
interesów z działalnością Filharmonii”. Z kolei dyrektor Filharmonii skierowała 
pismo do pana Pawła Stochmala o treści: „Z dniem 8 maja 2014 r. zawieszam 
pana w pełnieniu funkcji zastępcy dyrektora ds. administracyjno – technicznych 
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Jednocześnie 
proszę o złożenie niezwłocznie wyjaśnień w związku z doniesieniami medialnymi 
w sprawie pana działalności gospodarczej poza pracą w Filharmonii”. W dniu 12 
maja 2014 r. pan Paweł Stochmal pisze do dyrektor Filharmonii Podkarpackiej: 
„Szanowna Pani dyrektor, W związku ze zobowiązaniem się do złożenia 
wyjaśnień na doniesienie medialne na mój temat informuję: warunki powołania 
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno – technicznych nie 
określały zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie mówi o tym ani 
statut Filharmonii ani regulamin organizacyjny. Nie składałem żadnego 
oświadczenia na temat prowadzenia bądź nie prowadzenia działalności 
gospodarczej. Nie było to wymagane”. Na łamach Gazety Codziennej „Nowiny” w 
dniu 9 maja 2014 roku na pierwszej stronie zostałem pomówiony ponieważ nie 
jestem właścicielem Firmy BMG. Sprawę oddałem do Kancelarii Prawnej. Jestem 
współwłaścicielem Firmy EMG, która została zrejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w styczniu 2012 roku. Przypominam, że zakończenie 
inwestycji odbyło się koncertem inaugurującym w październiku 2010 roku. Nigdy 
w czasie pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. technicznych nie 



9 
 

9 
 

świadczyłem usług w Filharmonii Podkarpackiej jako osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą ani jako współwłaściciel Firmy EMG. Dokumenty 
finansowe w Dziale Księgowym. W związku ze zleconą przez Urząd 
Marszałkowski kontrolą projektu pt. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 
Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie współfinasowanego ze środków 
Unii Europejskiej informuję, że projekt przeszedł siedem następujących kontroli: 

a) Urząd Marszałkowski – Departament Wdrażania Projektów RPO 2007 -2013 
– kompleksowa kontrola pośrednia realizacji umowy o dofinansowanie z RPO 
w trakcie realizacji projektu – czerwiec 2010 r. 

b)  Urząd Marszałkowski – Departament Wdrażania Projektów RPO 2007 -2013- 
kompleksowa kontrola na zakończenie realizacji umowy o dofinansowanie z 
RPO w trakcie realizacji projektu – luty 2011 r. , marzec 2012 r. 

c) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – kontrola inwestycji w sprawie 
pozwolenia na użytkowanie, 

d) Urząd Marszałkowski – Departament Kultury – kontrola realizacji umowy z 
WP 2007-2015 w trakcie realizacji projektu – lipiec 2011 r. 

e) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – kontrola projektu RPO po 
zakończeniu rzeczowej realizacji – sierpień 2011 r. 

f) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – kontrola projektu RPO po 
zakończeniu rzeczowej realizacji – październik 2011 r. 
 

Ostatecznie w marcu 2012 roku otrzymaliśmy pisemną informację o tym, że 
projekt został zakończony i rozliczony. Podtrzymuje wypowiedzenie stosunku 
pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami”.  

Sekretarz poinformował, że w dniu 12 maja 2014 r. pani dyrektor Wierzbieniec 
zwróciła się do Zarządu Województwa z prośba o wyrażenie zgody na odwołanie 
pana Pawła Stochmala ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. administracyjno – 
technicznych Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. 
Jako podstawę podała złożone w dniu 8 maja br. wypowiedzenie przez niego 
stosunku pracy. W dniu 13 maja br. Zarząd podjął uchwałę i wyraził zgodę na 
odwołanie pana Pawła Stochmala  z zajmowanego stanowiska.  

Jeśli chodzi o Wicemarszałka Burka to jest wiele pytanie odnośnie jego statusu 
jest stosowna opinia prawna, którą przedstawi. Poinformował, że w  dniu 12 maja 
br. Wicemarszałek złożył pismo do Marszałka Województwa o treści: „ W 
związku z informacjami medialnymi dotyczącymi mojej osoby odnośnie związku z 
zastępcą dyrektora Filharmonii mgr Pawła Stochmala wyjaśniam co następuje: 

1. nigdy nie rozmawiałem  z potencjalnymi beneficjentami projektów ze środków 
Unii Europejskiej odnośnie nadzoru budowlanego przez ww., 

2. nie zachodzi żaden konflikt zależności między mną a ww. odnośnie realizacji 
projektów ze środków Unii Europejskiej. 
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Stąd też mając na uwadze pełne i niezależne wyjaśnienie powyższej zależności 
proszę o wyłączenie mnie z prac Zarządu Województwa do dnia zakończenia 
prac w komisji kontrolującej”. 

Wicemarszałek poprosił Marszalka o udzielenie urlopu wypoczynkowego i w dniu 
14 maja 2014 r. Marszałek wyraził zgodę na udzielenie go od dnia 19.05.2014r. 
do czasu wyjaśnienia sprawy. 

Jeśli chodzi natomiast o status Wicemarszałka Burka to jest on pracownikiem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zatrudnionym na 
podstawie wyboru. Do dnia zakończenia kontroli w Urzędzie został mu udzielony 
urlop wypoczynkowy. Stosunek pracy Wicemarszałka nie został zawieszony. W 
razie dowołania na wniosek Marszałka (nie dotyczy odwołania w przypadku 
rezygnacji) przez Sejmik ze składu Zarządu Województwa będzie on wykonywał 
swoje obowiązki i będzie pozostawał w stosunku pracy do czasu wyboru nowego 
członka Zarządu, gdyby nie był na urlopie. W przypadku zwolnienia go przez 
Sejmik z wykonywania obowiązków stosunek pracy ustanie z dniem zwolnienia 
obowiązków przez Sejmik . Wicemarszałek jest obecnie na urlopie w związku z 
czym czeka na wyniki kontroli.    

Marszałek Władysław Ortyl uzupełniając informację poinformował, że wszystkie 
dokumenty zostały zabezpieczone i w urzędzie trwa kontrola instytucji 
pośredniczącej. W zakresie jej kontroli jest projekt związany z Filharmonią i 
sprawa rozpoczęła się przed 8 maja br. Poinformował również, że oprócz 
omówionego wcześniej projektu dotyczącego rewaloryzacji i poprawy 
dostępności Bazyliki i Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku jest jeszcze drugi 
projekt tj. Odnowa dziedzictwa historyczno – kulturowego Zakonu OO. 
Bernardynów z RPO WP, który został zakończony i rozliczony i z dokumentacji 
zgromadzonej w Departamencie Wdrażania projektów Infrastrukturalnych RPO 
wynika, że w tym projekcie Firma EMG nie występowała i Konrad łoboda nie 
wykonywał żadnych usług na rzecz Zakonu. Ponadto Zarząd zmienił Regulamin 
Organizacyjny i po ostatnim Zarządzie Departament Kultury nadzoruje członek 
Zarządu – Tadeusz Pióro a Departament Edukacji na czas urlopu Wicemarszałka 
Burka podlega pod Członka Zarządu – Bogdana Romaniuka. Marszałek 
podkreślił, że uważa iż wszystkie czynności jakie należało podjąć zostały 
poczynione i o załatwieniu sprawy i podjęciu niezbędnych decyzji decydowały 
godziny a jak pamiętamy w innym historycznym przypadku były to miesiące czy 
też kwartały a nawet lata.  

Lucyna Sokołowska – dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli 
poinformowała, ze tuż po poleceniu Marszałka w sprawie wszczęcia kontroli 
wewnętrznej natychmiast czynności te zostały podjęte. Zabezpieczono 
dokumenty, które dotyczyły dwóch projektów tj. projektu związanego z Instytutem 
Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie oraz Filharmonią. Poinformowała, że 
dokumenty z kontroli Filharmonii były już przeglądane wcześniej, są to 
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dokumenty z kontroli ale aby Marszałek mógł badać całą sprawę chcą zebrać jak 
najwięcej informacji. Podjęte zostały działania operacyjne w ramach wewnętrznej 
kontroli. Na dzisiaj trudno mówić o jakichkolwiek wynikach lecz ma nadzieję, ze 
za kilka tygodni można będzie przekazać coś bardziej konkretnego. Jeśli chodzi 
o dokumentacje pokontrolna Filharmonii to taka informacja była na przełomie 
roku 2011 i 2012 i tam wszystkie fakty łącznie z opiniami prawnymi były już 
widoczne.  

Radny Bronisław Tofil poinformował, że na wstępie chce złożyć oświadczenie, 
że  ma przyjemność być Przewodniczącym Klubu Radnych SLD – jedynego 
Klubu, który nie „kupczył” stanowiskami, nie brał udziału w sprzedaży radnych i  
kupnie radnych. Poinformował, że chciałby sprostować również informacje 
krążące gdzieś po korytarzach iż to co się dzieje, te kontrole itd. to inicjatywa 
Klubu Radnych SLD. Poinformował, że jego Klub nie ma z tym nic wspólnego, 
obserwuje doniesienia prasowe i uczestniczy w procesie kontrolnym, pytają i 
takie jest ich prawo. Jeśli chodzi natomiast o oświadczenia i informacje złożone 
przez Marszałka Ortyla to nie rozumie jednej rzeczy bo jest tutaj stosowana jakby 
podwójna moralność. Marszałek powiedział to na konferencji prasowej i dzisiaj w 
swoim wystąpieniu również powtórzył - Nie wiem jak to możliwe tak robić, że ktoś 
z zarzutami sięga do tych, którzy mają niepotwierdzone zarzuty. Radny 
poinformował, że on osobiście odbiera to trochę inaczej bo jeśli chodzi o byłego 
Marszałka to są tylko zarzuty a dopóki osoba nie została skazana prawomocnym 
wyrokiem to jest zawsze domniemanie niewinności. Najpierw jest się 
podejrzanym, później obwinionym a na końcu skazanym. Póki co w stosunku do 
Marszałka Karapyty nic takiego nie miało miejsca, zarzuty są postawione ale nic 
się w tej sprawie nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o wymienionych tutaj 
dyrektorów to sam Marszałek w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest coś na 
rzeczy skoro zostali odwołani, więc jakby te zarzuty zostały potwierdzone. Jeśli 
chodzi natomiast o odwołanie i powołanie to Marszałek proponuje coś 
niesłychanego tj. odwołanie a później po wyjaśnieniu powołanie. Radny zapytał 
czy taka procedura będzie również zastosowana w stosunku do Marszałka 
Karapyty i poinformował, że oczywiście pyta przewrotnie ale skoro zarzuty się nie 
potwierdzą, zostanie uniewinniony to powinien być z powrotem powołany na 
funkcję Marszałka Województwa. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że w związku z informacją przedstawioną 
przez Marszałka i Sekretarza Województwa rodzi się wiele nowych pytań. Miał 
nadzieję, że informacja ta będzie szersza, w zasadzie odzwierciedla ona 
informacje, które ujawnili dziennikarze a nawet są one znacząco ograniczone. W 
związku z powyższym rodzą się pytania i jeśli Marszałek potrafi odpowiedzieć na 
sesji to byłoby dobrze a jeśli nie to będzie oczekiwał odpowiedzi w formie 
pisemnej. Radny pytał jakie kwoty były wypłacane Firmie, o której była mowa z 
projektów realizowanych przez województwo, pytał o jakie wartości chodzi: czy 
jest to 5, 10 czy 100 tysięcy złotych czy też 1 milion złotych. Poinformował, że 
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oczekuje również odpowiedzi czy sprawa, która jest ostatnio dość głośna dotyczy 
tylko tych projektów, które zostały sformułowane we wniosku o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej bo ma przeczucie i wnioskuje po artykułach, które się ukazywały 
iż to dopiero początek „góry lodowej” i tych projektów będzie znacznie więcej, 
ima poczucie graniczące z pewnością, że tak będzie. Oczywiście Marszałek 
ustosunkował się do tych projektów, o które wnioskowali i jest to zrozumiałe bo 
nie ma potrzeby poruszania tematu szerzej ale przez te kilka dni są już trochę 
bogatsi o wiedzę i we wniosku tego nie było ale oczekują takich informacji. 
Radny zwracając się do Marszałka stwierdził, że powiedział on iż sprawa zaczęła 
się we wrześniu, gdyby nie dziennikarze pewno nie zaczęłaby się w ogóle. 
Marszałek jest kierownikiem Urzędu i weryfikuje oświadczenia pracowników. 
Pracownik złożył oświadczenie, że prowadzi działalność gospodarczą i 
Marszałek nie zapytał w związku z czym i z jakimi przypadkami prowadzi tę 
działalność, nie sprawował więc należytego nadzoru nad oświadczeniami. Był to 
Marszałek lub Sekretarz ale to marszałek ponosi odpowiedzialność i on rozumie, 
że Marszałek wszystkich oświadczeń nie  czytał bo to nie jest możliwe ale 
pracownicy Marszałka powinni mu o tym powiedzieć. Skoro pracownik napisał, 
że prowadzi działalność gospodarczą to powinno to Marszałka zainteresować. 
Tak naprawdę Marszałek zaniechał tych czynności a być może sprawa we 
wrześniu, jak powiedział Marszałek inaczej by wyglądała gdyby się nią 
zainteresował. W zasadzie nie ma tutaj wytłumaczenia i trzeba się uderzyć w 
pierś i powiedzieć, że była taka informacja i nie dołożono należytych starań aby 
ją sprawdzić. W ogóle sprawa zaczęła się znacznie wcześniej i jest to sprawa 
partii i Klubu PiS. Zaczęła się ona wtedy kiedy nadzór nad departamentami 
sprawował Marszałek Burek. To on przyjmował do pracy tych panów, on był 
przewodniczącym jednej z komisji i on od początku nadzorował departamenty i 
Filharmonię. Radny stwierdził, że dzisiaj jest pewien, że kiedy stworzyli koalicję i 
ówczesny Członek Zarządu nie znalazł się w kolejnym Zarządzie to długo nie 
trzeba było czekać jak się okazało, nie do końca mu to odpowiadało bo nie miał 
do końca wpływu na to co się dzieje. Dzisiaj wie, że 27 maja 2013 roku to nie był 
przypadek i każdy może w tej chwili dojść do takich wniosków. Ponownie objął 
nadzór nad Departamentem Kultury bo właśnie dziwnym trafem wszystkie 
sprawy, o których mowa dotyczą tych instytucji i dziedzictwa narodowego. Dzisiaj 
jest pewien, że to nie troska o województwo, lecz troska o własne interesy 
spowodowała, że była taka a nie inna decyzja. Dzisiaj chyba nikt co do tego nie 
ma wątpliwości. Radny stwierdził, że ma nadzieję iż szybko to zostanie 
wyjaśnione bo Zarząd ma teraz ważniejsze zadania niż zajmowanie się sobą. 
Wszyscy są świadomi, że teraz jest kluczowy moment nowej perspektywy  
finansowej. To obecny Zarząd negocjuje w tej chwili kontrakt dla województwa, 
będzie negocjował RPO a wszystkie ujawnione przez dziennikarzy wydarzenia 
mają negatywny wpływ na tę prace i on życzy Marszałkowi szybkiego 
wyjaśnienia sprawy aby województwo skorzystało w jak największym stopniu z 
tego co udało się wynegocjować polskiemu rządowi i aby jak najwięcej projektów 
znalazło się w kontrakcie dla województwa. Osobna rzecz, że do dzisiaj Zarząd 
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nie potrafił wyłonić 20 czy 30 wniosków do negocjacji tylko dalej 143. Marszałek 
odpowiedział w tej kwestii na jego zapytanie stwierdzając wprost, że Zarząd nie 
podjął jeszcze decyzji o stworzeniu krótkiej listy do negocjacji z Ministerstwem a 
wszyscy tutaj słyszeli , że należy wybrać 30-40 wniosków bo jako jedyne 
województwo w Polsce ma 143 wnioski do negocjacji. Zarząd nic w tym czasie 
nie zrobił w tej kwestii a należałoby wybrać te wnioski bo beneficjenci, którzy 
znaleźli się na liście 143 wniosków są przekonani iż będą mieli dofinansowanie. 
Niestety teraz te informacje muszą być prostowane w terenie i mówić, że nic nie 
jest przesądzone. Cała otoczka poczyniona przez Zarząd wokół tego tematu 
wprowadziła w błąd przyszłych beneficjentów. Radny stwierdził, że życzy 
Marszałkowi aby jak najszybciej się z tym uporał dla dobra województwa bo są to 
sprawy ważne. W ciągu miesiąca pewno nie da się tego wyjaśnić i będziemy 
świadkami zmian w województwie być może nie tylko tej jednej lecz głębszych. 
Radny podsumowując swoje wystąpienie powiedział, że zakończy je tym co 
życzył rok temu Marszałkowi tj. sukcesów tego Zarządu i dużo szczęścia bo 
uważał iż będzie ono potrzebne bowiem Zarząd zbudowany na zdradzie nie 
może dobrze i długo pracować. Niedługo tj. 27 maja  będzie rocznica 
sprawowania władza i niestety bez satysfakcji mówi, że okazali się prorokami w 
tej sprawie i życzy Marszałkowi  aby do końca kadencji po zmianach i burzliwych 
informacjach spokojnie pracował tak aby sprawy ważne zostały skutecznie 
doprowadzone do końca.  

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że chce powiedzieć to co osobiście jego i jego 
kolegów najbardziej zbulwersowało a mianowicie to, że tę sprawę próbuje się 
zamknąć w krótkim obszarze kilku dni czy godzin i próbować nadać jej rygor iż 
jest to rzecz, która wydarzyła się jednostkowo i bardzo łatwo można sobie z nią w 
taki czy inny sposób poradzić. Stwierdził również, że po wystąpieniu Marszałka 
ma wrażenie iż zdarzenia te mogą być przyczynkiem, czy jak zostało to nazwane 
„górą lodową” chociaż w głębi duszy wierzy iż tak nie będzie. Niestety mogą 
nieść za sobą dużo dalej idące trudne konsekwencje dla nas wszystkich i opinii 
publicznej, ludzi, którzy postawili na nas swój głos. Radny zwrócił uwagę, że   
szerokie spojrzenie na ten temat, bo przecież te zdarzenia nazywane już dzisiaj 
„aferą podkarpacką” nie zdarzyły się wczoraj, nie miały miejsca w ciągu kilku 
wymienionych dni, jest to długi szereg lat, które należy przeanalizować, długi 
szereg różnych procesów i pewno myśli pewno podobnie jak szereg z nich, że 
widocznie wewnętrzne mechanizmy, które działają również w okresie ostatnich 
12 miesięcy czyli w okresie sprawowania władzy przez ten Zarząd jakby nie 
zadziałały, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że dziennikarze tego czy innego 
czasopisma i telewizji w jakiś sposób dotarli do materiałów i informacji, które byli 
w stanie ujawnić i uruchomić zdarzenie, które pewno funkcjonowało już w jakiś 
sposób w wiedzy tzw. korytarzowej. Wychodzi na to, że jest dużo do 
usprawnienia w procesach wewnętrznych i do sięgnięcia genezy. W tej sytuacji 
rodzi się również pytanie jaka ścieżka byłaby właściwa bo znowu odnosimy się 
do mechanizmów, które znamy i ćwiczymy na okrągło, komisja czy służby 
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wewnętrzne badające dana sprawę natomiast ta dotychczasowa nieskuteczność 
może rzutować w postaci pewnego cienia. Zastanawia się czy decyzją 
dzisiejszego Sejmiku nie powinna być podjęcie w kierunku speckomisji 
powołanej do tych spraw lub nadać Komisji Rewizyjnej w szerszym zakresie 
kompetencji, które nad tą sprawą miałyby swoisty nadzór.  Radny stwierdził 
ponadto, że należy zastanowić się nad tym, że padają tutaj publicznie nazwiska i 
jest to dobre bo przecież jesteśmy teraz w fazie pewnej oceny sytuacji a nie 
piętnowania czy dochodzenia bo jest domniemanie niewinności podnoszone 
chociażby przez radnego Bronisława Tofila i należy je uszanować. Jest to też 
pytanie o nadzór bezpośredni bo osoby te są często na stanowiskach niższych 
niż szefostwo departamentów, więc czy ich przełożeni wiedzieli bezpośrednio o 
tym procederze czy takiej wiedzy nie było, czy jest ona niekompletna. Należałoby 
więc przeanalizować czy ten mechanizm działa również w sposób należyty. To w 
jaki sposób poradzimy sobie z tą kolejną kryzysową sytuacją rzutować może na 
wiele lat, wiele działań i przedsięwzięć, które są przed nami i naszymi 
następcami. Moment jest rzeczywiście kluczowy bo z jednej strony niedawno 
wyszliśmy z kłopotów a z drugiej strony przed nami ogromne wyzwania. Wszyscy 
radni, ci sprawujący funkcje w Zarządzie czy też obserwujący jego pracę mają 
głęboką świadomość jak bardzo obciążone są stanowiska wszystkich członków 
Zarządu oraz Marszałka i sytuacja taka, że następuje na jakiś czas (takie 
kontrole wewnętrzne jak wynika z wypowiedzi dyrektor czasami trwają długo) 
podzielenie kompetencji pomiędzy obecnych członków Zarządu, którzy już w tej 
chwili mają wiele obowiązków i również zajmują się wyborami bo nie można teraz 
uciec od tego tematu,   jest rozwiązaniem ułomnym i należałoby myśleć o 
projekcji i pomyśle, który rozwiązywałby sprawę ostatecznie. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił radnemu, że w porządku obrad sesji nie ma 
punktu o powołaniu speckomisji więc nie ma takiej możliwości.  

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się z apelem o rozsądek i umiar w 
wypowiedziach bo materia jest bardzo delikatna jeśli chodzi o programy. Należy 
rozpatrywać to bardziej w kategoriach moralno – etycznych i uważa iż tak to jest 
a nie w kategoriach przestępstwa bo tak zaczyna się słyszeć, w kategoriach 
dyscyplinarnych w stosunku do pracowników – bo tak powinno to być 
rozpatrywane a nie należy szukać afer przestępczych tam, gdzie w jego ocenie 
nie znajdzie się. Być może się znajdą ale w jego ocenie nie znajdą się. 
Procedury, które są w RPO WP wykluczają możliwość udziału osób, które są w 
jakikolwiek sposób powiązane. Ponadto każda z tych osób podpisuje 
oświadczenie. Również Członkowie Zarządu podpisujący umowy podpisują te 
umowy, które ich bezpośrednio nie dotyczą. Gdyby taka sytuacja była, że nie 
wolno byłoby podpisywać to swoich projektów wojewódzkich nie podpisywali by. 
Zarząd Województwa z jednej strony podejmuje decyzję o dofinansowaniu 
projektu unijnego – swojego własnego jako Województwa i z drugiej strony jest 
beneficjentem. Kiedy były podpisywane te decyzje to inni członkowie Zarządu 
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uczestniczyli w postępowaniu  a inni podpisywali stosowną decyzję. W związku z 
tym ma prośbę aby mieć świadomość, iż procedury programu są bardzo 
szczelne i w jego ocenie wyklucza się taką ewentualność. Rozpatrywanie tego 
całego zamieszania, dyskusja  i  przekazywanie tych informacji i dotarcie do 
społeczeństwa przez media jest słuszne i wyjaśnienie się należy lecz chciałby 
aby szło ono w kierunku – postępowanie dyscyplinarne – jeśli złożone było 
nieprawdziwe oświadczenie i jeśli ktoś składa oświadczenie, że nie prowadzi 
działalności; moralno – etyczne – pod kątem czy jest to właściwe. Natomiast to 
czy jest gdzieś przestępstwo czy też nie,  należy udowodnić. Radny apelował 
aby mieć taką świadomość.  

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, ze wypowiedź radnego Cholewińskiego 
jest racjonalnością w tym zakresie. Poinformował, że jeszcze raz to jest 
sprawdzane ponieważ  zostało to zgłoszone iż są nieprawidłowości. Czynione 
jest to po to w celu upewnienia się. Prawda jest taka, że on podziękował 
dziennikarzom za to na pierwszej konferencji prasowej i powiedział, że jeśli 
gdzieś system był nieszczelny  i coś się przemknęło to nawet jak się okaże iż byli 
winni, podejrzani to każdy zastanowi się i wyciągnie wnioski co należy uczynić 
aby uszczelnić system. Później jednak za dwa, trzy lata ktoś to oceni i może 
powiedzieć, że zbiurokratyzowano i nie będzie się pamiętać z czego to się wzięło 
ale tak właśnie rodzą się skomplikowane procedury w obrębie środków 
publicznych. Po latach może zostać to uznane za biurokrację a dzisiaj uważa się 
za racjonalne. Marszałek stwierdził, że nie mówił o podwójnej moralności lecz, że 
są zarzuty i dzisiaj powiedział by do Marszałka Karapyty, że jest to potrójna 
moralność i nie boi się tego słowa bo nie potrafi tego zrozumieć. Jest taka 
zasada – jak jesteś bez winy to podnieś i rzuć kamień. Na pewno kiedyś się to 
wyjaśni i sprawa będzie czytelna. Marszałek podkreślił, że nie odwołał dwóch 
osób, o których tutaj mowa bo oni sami poddali się, źle byłoby gdyby w tym 
trwali, ustąpili i stworzyli pole do czystych działań, nie ma ich w tych instytucjach i 
nie mają możliwości mataczenia i wpływania na kogoś. Są to czyste i klarowne 
pozycje. Na ocenę ostateczną z jego strony przyjdzie jeszcze czas ale to, że po 
5 minutach rozmowy powiedzieli, że odsuwają się jest dobre. Jeśli chodzi o 
kwestię odwołania i powołania poruszoną przez radnego Tofila  to wniosek o 
odwołanie Marszałka Mirosława  Karapyty nie zawierał postulatu, że po 
uniewinnieniu go  się powoła. Można go jeszcze raz zgłosić. On dzisiaj mówi 
wprost, że nie złoży wniosku bo nie ma takiego  obowiązku przez 30 dni i jest to 
zgodne z wymaganiami ustawowymi odnośnie spraw personalnych Zarządu. 
Trzeba było powiedzieć jak odwoływano Marszałka Karapytę, że jak go 
uniewinnią to go jeszcze raz powołają, stwierdził, że nie zrobili tego ale dzisiaj 
jeszcze radny to może nadrobić. Marszałek stwierdził, że tego nie rozumie. 
Marszałek odnosząc się do wypowiedzi radnego Miklicza poinformował, że jedną 
z kwot podał wcześniej, zostało to skorygowane , wysłane do komisji i pokazane 
w wykazie nieprawidłowości i sprawa jest zakończona. Tak samo podano do 
Ministerstwa Finansów i skorygowano i o tych kwotach nie chce mówić. Będzie 
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zakończona kontrola i będą daty, zdarzenia, chronologia, kwoty , wszystko to 
zostanie stabelaryzowane i przedstawione. Jeśli chodzi o pytanie czy sprawa 
dotyczy tylko tych projektów, które wskazano dzisiaj to Marszałek poinformował, 
że kontrola została wysłana na lotnisko, bo w tym co przedłożyli dziennikarze, w 
prasie i mediach pojawiały się również inne rzeczy. Poinformował, że w 
informacjach, które mu przedłożono nie pojawiały się sprawy budżetowe a on 
idzie dalej i może ktoś kiedyś oceni iż jest to nadgorliwość ale jest to po to aby 
takiego zarzutu nie było. Radny powinien słuchać co on mówi dlatego teraz 
uzupełnia wypowiedź. Marszałek poinformował, że dla niego sprawa rozpoczęła 
się kiedy powziął wiadomość, w momencie kiedy miał informacje korytarzowe i 
kiedy jeszcze raz sprawdzali oświadczenia, wykonał czynność. Podkreślił, że 
obowiązek wypełnienia oświadczenia w całości leży po stronie pracownika. 
Pracodawca nie ma prawa żądania uzupełnienia czy firma zawarta w 
oświadczeniu jest zawieszona i nie wykonuje czynności finansowych ze skutkami 
formalno – prawnymi. Jest to oświadczenie jednostronne i jak radny był 
członkiem Zarządu to takie oświadczenia też były i nie badał ich a może być 
sytuacja taka, że mogło się tak zdarzyć bo Konrad Łoboda nie pracował po 27 
maja a oświadczenie za 2013 rok złożył. Jeśli chodzi o stwierdzenie, że 
Wicemarszałek Burek przewodniczył komisji, to przecież Komisja nie przyjmuje 
dyrektorów i nie chce tego komentować. Radny Miklicz twierdzi, że nie działają 
szybko natomiast on uważa, że on szybciej nie mógł tutaj działać. To co było 27 
maja nie było przypadkiem, jak również to, że on wtedy został Marszałkiem, z 
jakich powodów się to stało wiadomo  i jak można rzeczy, o których mowa dzisiaj 
kojarzyć z 27 maja. Jest to próba „odwracania kota ogonem”. Są to 
niezrozumiałe argumenty ale musi się do nich odnieść. Marszałek poinformował, 
że Zarząd pracuje normalnie mimo tej trudnej i absorbującej sytuacji. Na pewno 
kwestie obecne staną się priorytetem ale nie oznacza to zaniedbań lecz 
wydłużenie w czasie.  Zarząd pracuje normalnie przyjmując dokumenty 
merytoryczne, przedkładając wszystko co żąda Ministerstwo, ostatnio został 
przygotowany materiał, który Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uznało za 
wzorcowy i powieli go do wszystkich województw. Zarząd stara się cały czas coś 
proponować nie czekając aż coś przyjdzie z ministerstwa. Jeśli chodzi o 
podnoszone przez radnego 143 projekty to sytuacja jest taka, że szereg 
odbytych spotkań, w tym również debata na sesji  spowodowało, że dzisiaj jest 
około 50 na wstępnej liście tylko czekają na dalsze przybliżenie kryteriów i 
negocjacje w tej sprawie. Jeśli zostaną wezwani do negocjacji po otrzymaniu 
ostatecznych kryteriów i wymagań to lista zostanie skrócona lub wydłużona. Lista 
ta była omówiona na Zarządzie ale praca nad projektami trwa w dalszym ciągu. 
Jeśli dane osoby, w tym radny wiedziały iż są to wstępne projekty i dziś czują się 
oszukani, to nie rozumieją pewnej logiki pracy nad projektami. W przypadku 
każdej inwestycji musi się odbyć przynajmniej kilka spotkań, musi być proces 
uspołecznienia i nie jest on jeszcze zakończony, natomiast  nikt nie został 
oszukany. Jeśli natomiast radny to tak przekazuje to traktują go oni poważnie. 
Marszałek poinformował, że to co otrzymał od dziennikarzy to jeden z materiałów 
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jest wydrukiem ze strony internetowej firmy, która się promowała informując 
gdzie wykonywała usługi i odznaczone były dane projekty.  Materiał wygląda w 
ten sposób ale go nie lekceważą. Jeśli chodzi o używanie nazwisk, to dyrektorzy 
nie zastrzegli tego sobie, ponadto pojawiły się one w mediach, rzecz jest 
publiczna i mówi się pełnymi nazwiskami i myśli iż nie ma tutaj złamania dobrych 
zasad i obyczajów.  Radny Kawa powiedział, że przez kilka miesięcy narastały 
afery w Zarządzie i jest to nadużycie bo takiego natężenia ilościowo – 
jakościowego, które miało miejsce przed 27 maja ubiegłego roku nikt nie pobije i 
nie życzy nikomu takich rekordów.  

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że jak każdy radny ma przemyślenia dotyczące 
sytuacji, która ma miejsce lecz na obecnym etapie postanowił nie dzielić się 
swoimi spostrzeżeniami i ograniczy się jedynie do zadawania krótkich pytań a 
wnioski pozostawi sobie do przemyślenia na najbliższą sesję lub kolejne. 
Poinformował, że jego pytanie nie ma złośliwego charakteru i ma doprecyzować 
termin zakończenia kompleksowej kontroli, o której mówiła dyrektor Sokołowska. 
Radny prosił o podanie planowanego terminu zakończenia kontroli aby radni 
mogli się do niego odnieść. 

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że słucha wypowiedzi zarówno 
wnioskodawców i tych radnych, którzy nie podpisali wniosku o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej  i chce podkreślić to o czym mówił radny Bronisław Tofil, że do 
tego aby zwołać sesję nadzwyczajną zmusił ich Marszałek bo to on w mediach 
powiedział o sprawie, o której niestety oni nie wiedzieli. Marszałek podjął we 
wrześniu informację a tak przynajmniej oświadczył. Przez 2,5 roku była 
Marszałkiem odpowiedzialnym za kulturę i dziedzictwo narodowe i wierzy w 
człowieka bo uważa, że ludzie w swojej naturze są dobrzy i nie dzieli ludzi po 
kolorze legitymacji, czego dała dowód będąc Wicemarszałkiem a czego teraz nie 
może powiedzieć. Radna stwierdziła zwracając się do Marszałka, że jest 
mistrzem w wypowiedziach i zamiataniu pod dywan. Poinformowała, że śledzi 
dokładnie wypowiedzi w prasie i dzisiaj Marszałek potwierdził, że jego Zarząd 
pracuje solennie i dobrze tylko pojawia się pytanie dlaczego ludzie w Urzędzie 
mówią cicho i panuje strach polityczny i ona nie obawia się tego powiedzieć. 
Wie, że tym ściąga sobie kolejną wypowiedź Marszałka ale nie boi się bo nie ma 
nic do stracenia. Faktem jest, że materia jest złożona bo chodzi o środki unijne 
ale należy mierzyć to jedną miarą przedtem i teraz. Stwierdziła, że uważa iż teraz 
Europoseł Poręba również wystąpi do Brukseli o dokładne zbadanie bo tak 
zasugerowano mu przedtem i to zrobił a oni żadnych przestępstw nie popełniali a 
przynajmniej ona się do tego nie poczuwa. Poinformowała, że Filharmonia 
rozliczyła  wniosek pozytywnie i pokazało to 9 kontroli. Zawsze są uwagi i tylko 
ten nie popełnia błędów kto nic nie robi. Radna zwróciła się z pytaniem, że skoro 
kontrola ma trwać kilkanaście tygodni to dlaczego odwołał na własną prośbę – 
ale może się spodziewać jaka była treść rozmowy pomiędzy zastępcą dyrektora 
(zresztą w prasie przeczytała, że zwolnił dyrektora i była zaskoczona) i dlaczego 
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na sesję 26 maja br. składa wniosek o odwołanie Wicemarszałka Burka. Nawet 
pan Stochmal nie miał wpływu bo nie miał firmy, która prowadziłaby inwestycje w 
Filharmonii. Radna stwierdziła, że nie można samego siebie okłamywać i afer 
tutaj nie znajdziemy, będą to jak tutaj pada kategorie moralno – etyczne. Nie 
można jednak zostawiać niedomówień i odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy 
środki zostały przyznane, na pewno nie za tej kadencji. Środki na te wszystkie 
inwestycje były przyznane pomiędzy rokiem 2007 a 2009, Filharmonia była 
rozliczona zaraz po ich przyjściu ,więc kiedy byli ci ludzie zatrudnieni, za naszej 
kadencji? Na pewno nie.  Należy się przyjrzeć kto jeszcze pracuje w Urzędzie i 
czy Marszałek również nie powziął tej wiedzy. Zwróciła się do Marszałka aby 
powziął taką wiedzę i popatrzył jakie są koterie panujące w Urzędzie 
Marszałkowskim i wtedy Marszałek odpowie sobie na pytanie za której kadencji 
jak było. Dopóki nie zostały wydane wyroki ona współczuje osobom, które 
zostały pomówione i łatwo jest rzucić błotem ale ono tak szybko nie schodzi. 
Apelowała aby Marszałek jej nie odpowiadał bo nie ma takiej potrzeby i dla niej 
najważniejszy jest człowiek. Jeśli te osoby nie zawiniły to prosi aby nie 
opowiadać, że Marszałek ich zwalnia, daje wniosek o odwołanie bo nic nie 
wiemy, tylko w kategoriach moralnych i oni również muszą wyciągnąć z tego 
wniosek. Dobrze, że niektórzy wyciągnęli i ma ich w tym wypadku za ludzi z 
klasą. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że Marszałek zarzucił mu, że go nie słucha. 
On natomiast wnioskuje, że to Marszałek go nie słucha lub wkłada mu w usta 
słowa, których nie wypowiedział. Chciałby aby Marszałek nie używał takiej  
socjotechniku przynajmniej w stosunku do niego. Radny stwierdził, że nie mówił 
o 27 maja 2013 roku w kontekście osoby Marszałka, który mówił iż wie dlaczego 
został powołany, mówił wyraźnie o swojej diagnozie decyzji, którą podjął jeden z 
obecnych członków Zarządu, nic nie mówił o osobie Marszałka. Radny prosił aby 
nie zarzucać mu czegoś czego nie powiedział. Radny stwierdził, że nie 
powiedział, że Marszałek  nie działał szybko tylko, że proces ten trwał od 
jakiegoś czasu, we wrześniu Marszałek dostał oświadczenie, które w jego opinii 
nie zostało zweryfikowane. Radny ponadto zwrócił się do Marszałka, że skoro 
jest lista  wybranych zadań to dlaczego odpowiada mu w interpelacji i zapytaniu 
odpowiadam mu iż Zarząd nie wybrał Chce wiedzieć jakie zadania wybrał tych 
50 zadań.  Poinformował, ze na końcu dzisiejszej sesji ponowi swoje pytanie aby 
Marszałek pokazał te zadania bo chcą wiedzieć jakie zadania ze 143 Zarząd 
wybrał, uznając je za priorytetowe do dalszych negocjacji w ramach kontraktu dla 
województwa. Tydzień temu otrzymał odpowiedź, że Zarząd nie wybrał zadań a 
teraz Marszałek mówi, że tak. 

Marszałek Władysław Ortyl odnosząc się do pytania radnego Borcza 
poinformował, że nie chce określać precyzyjnie terminu zakończenia terminu 
kontroli. Mogłoby być to jakąś presją na kontrole, które muszą mieć swobodę 
czasu. Może być to zakres 2 do 9 tygodni. Chce jednak zwrócić uwagę, że 
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poszerzono kontrole poza zakres, który wynikał z informacji otrzymanych od 
dziennikarzy. To co wynika z poszerzenia kontroli może potrwać od jednego 
miesiąca do dwóch. Jeśli chodzi o wypowiedź radnej Kowalskiej to nie będzie 
odpowiadał zgodnie z jej wolą, chce jednak zaznaczyć,  że radna wie najwięcej 
mówiąc kto jest zatrudniony i chciałby się tym z nią podzielić na rozmowie przy 
kawie. Zwracając się do radnego Miklicz poinformował, że nie mówił iż Zarząd 
wybrał tylko informacyjnie omówili i  jeśli dostaną wszystkie ostatecznie 
dopracowane kryteria to gotowi są do skrócenia lub wydłużenia listy, która 
zostanie zatwierdzona uchwałą opublikowaną w BIP.  Odnosząc się również do 
ostatniej wypowiedzi radnego odnośnie daty 27 maja br. poinformował, że 
odpowiedział tak jak to zrozumiał.  

Radny Jerzy Borcz poinformował, że ma zapytanie, które mógłby złożyć w 
innym punkcie ale czyni to sytuacja powoli do tego dojrzewa.  Poinformował, że z 
góry przeprasza iż nie zadał tego pytania dwa lata temu lub na początku 
kadencji. Dzisiaj byli członkowie Zarządu przerzucają się różnymi argumentami 
ale tak naprawdę każdy z Zarządów jest pewną emenacją Sejmiku i tego co się 
w nim dzieje. W związku z tym prosił aby nie potraktować tego złośliwie lecz jako 
chęć dotarcia do prawdy skąd tyle złego w tej kadencji, niektórzy radni są w 
Sejmiku drugi czy trzeci raz i takiej kadencji jeszcze nie było.  

Radny zwrócił się do Marszałka i wszystkich radnych z prośbą o przekazanie 
informacji na temat powiązań rodzinnych pomiędzy: 

1) członkami Zarządu a pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i jednostek 
podległych, 

2) radnymi Sejmiku a pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i jednostek 
podległych, 

3) pracownikami Urzędu Marszałkowskiego a pracownikami jednostek 
podległych. 

Radny prosił o podanie imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, miejsca 
zatrudnienia (nazwa departamentu lub jednostki podległej), daty zatrudnienia i 
awansów. Poinformował, że chodzi mu powiązania dotyczące stanowisk 
kierowniczych tj. dyrektorów, zastępców dyrektorów, kierowników i zastępców 
kierowników.  Wyjaśnił, że nie chodzi mu o zwykłych pracowników lecz o osoby, 
które sprawują w Urzędzie decyzyjne funkcje. 

Radny Zygmunt Cholewiński podziękował, że jego apel poskutkował i to o co 
chodziło w jakiś sposób zostało zachowane.  

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że dyskusja poza niewielkimi 
złośliwościami  była cenna. Poinformował, że na konferencji prasowej również 
mówił o powiązaniach rodzinnych i są takie sytuacje, o których mówił również 
dziennikarzom. Jest  instytucja kultury, gdzie pracuje mąż i zatrudnia żonę, 
podobna  sytuacja jest w Urzędzie, jest również spółka prawa handlowego, gdzie 
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pracuje  ojciec i zatrudnia syna. Są takie przypadki  i on powiedział 
dziennikarzom, że to zgłoszenie nie przyśpieszyło w żadnym wypadku tych 
działań lecz chciał poinformować, że o tym wiedzą i będą podejmować w tym 
zakresie działania. Chce również jasno i wyraźnie powiedzieć, że wszystko to są 
zaszłości, tak ja powiedział radny Borcz, że każdy Zarząd jest emanacją składu 
Sejmiku wybranego przez wyborców, którzy nas ocenią. Na temat tego co się 
stało, że obecny rok jest taki burzliwy można byłoby podyskutować i jest to dobry 
temat na rozprawę. Być może wszystko to narastało i nawarstwiało się i taka jest 
rzeczywistość. Jeśli chodzi o uwagę, że urzędnicy są zastraszeni i chowają się 
po korytarzach to niektóre departamenty  wstawały z kolan bo jeśli jest jakiś 
problem to wszyscy a szczególnie pracownicy ostatniego szczebla zawsze wolą 
poprosić o jeszcze jedną pieczątkę, dokument aby nie mieć wątpliwości a on 
mówi, że on staje za dyrektorem, dyrektor za kierownikiem a ten za 
pracownikiem i jak jest umowa, że tak to jest to nie trzeba żądać jeszcze jednej 
pieczątki, podpisu i kolejnej kosztownej ekspertyzy. Jeśli jest dane przekonanie 
to nie można się bać i on nie wycofa się z tego co powiedział aby iść w danym 
kierunku. Nie będzie mówił o jakie departamenty chodzi ale ludzie faktycznie 
wstawali z kolan. Ta sytuacja jest również tka, bo był taki moment, że niektórzy 
jak do niego przychodzili to im się trzęsły ręce. Zarząd stara się pracować 
normalnie w obecnej sytuacji , chociaż może są jakieś efekty uboczne. Jest to na 
pewnego dla każdego trudne, dla poprzedniego Zarządu, dla obecnego oraz dla 
radnych.  

Radny Jerzy Borcz zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy. 

Przewodniczący Sejmiku o godzinie 20.00 ogłosił 5 minut przerwy. 

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji kolejnych punktów 
porządku obrad sesji.  

 

Informacja na temat sytuacji powodziowej na Podkarpaciu. 

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar poinformował, że Podkarpacki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych na bieżąco pełni dyżur i nie ma zagrożeń dla 
mieszkańców. W tej chwili fala kulminacyjna na Sanie mija Jarosław, poniżej 
Jarosławia woda opada. Podobnie jest na Wisłoce, gdzie fala mija Mielec oraz na 
Wisłoku. Kulminacja fali na Wiśle spodziewana jest jutro w godzinach 
południowych i poziomy wód są mniejsze od tych, które  były wcześniej 
prognozowane. Profilaktycznie są  podwyższane wały oraz rozkładano worki 
PZMiUW wydał na chwilę obecną około 70 tysięcy worków, w magazynach, które 
pełnią całodobowe dyżury  znajduje się jeszcze około 170 tysięcy worków. Jeśli 
pogoda nie zmieni się nie będzie nadzwyczajnego zagrożenia w Województwie 
Podkarpackim. Z informacji podanych przez PZMiUW wynika, że w niektórych 
miejscach wały zostały wzmocnione dodatkową folią i nałożeniem warstwy ziemi.  
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Radni w trakcie obrad sesji otrzymali materiał dotyczący sytuacji hydrologiczno – 
meteorologicznej na terenie Województwa Podkarpackiego na dzień 17 maja 
2014 r., który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że obradom sesji przysłuchuje się 
pani Barbara Kuźniar – Jabłczyńska, która jest Pełnomocnikiem Wojewody więc  
ma aktualne informacje i dobrze byłoby udzielić jej głosu. 

Przewodniczący Sejmiku zgodnie z sugestią radnej udzielił głosu pani Barbarze 
Kuźniar – Jabłczyńskiej. 

Pani Barbara Kuźniar – Jabłczyńska poinformowała, że pojawiła się na sesji 
Sejmiku bowiem Klub radnych PO o to wnioskował i chciałaby jednocześnie 
sprostować wypowiedź Marszałka, że uzgodnił to z Wojewodą. Wojewoda na 
prośbę Klubu Platformy Obywatelskiej wydała jej polecenie aby udać się na sesję 
i udzielić informacji dotyczących Górnej Wisły a było to związane z tym, że 
Marszałek w audycji telewizyjnej  i w prasie poinformował, że będzie chciał 
wprowadzić taki punkt. Żadnego oficjalnego zaproszenia czy informacji w PUW 
natomiast nie było dlatego rozumie, że Wojewoda po rozmowie z szefem Klubu 
zdecydowała o jej przybyciu na sesję. Poinformowała, że ma ostatnie dane z 
PUW dlatego uzupełni jeszcze informację przekazaną przez Wicemarszałka 
Kuźniara. Jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla 
województwa o możliwości wystąpienia burz i opady deszczu mogą wynieść 35 
mm, lokalnie 40 mm lecz są zabezpieczenia, o których mówił Wicemarszałek 
więc nie powinno się nic dziać. Wojewoda na bieżąco informuje o sytuacji 
Ministra Trzaskowskiego, który osobiście jest w to bardzo zaangażowany i nie 
ma jej tutaj bo cały czas znajduje się w terenie.  Jeśli chodzi o program Górnej 
Wisły to 12 maja br. Marszałek napisał dość niepokojące pismo do Premiera, w 
którym pisze iż zagrożony jest Program, że likwiduje się Program ochrony przed 
powodzią w dorzeczu Górnej Wisły i stworzy to zagrożenie lub niemożliwość 
realizacji inwestycji na Podkarpaciu i w związku z tym będzie zagrożenie życia 
ludzi i mienia. Pismo to wyraża wielkie zaniepokojenie Marszałka i ponieważ 
otrzymali je w odpisie  wszyscy parlamentarzyści i Wojewoda, która odpowiada w 
województwie za część budżetową Programu to 15 maja odpowiedziano 
Marszałkowi i poinformowano Kancelarię Prezesa Rady Ministrów o sytuacji na 
temat Programu. Pani Pełnomocnik poinformowała, że uchwałą Rady Ministrów z 
2011 roku został przyjęty Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej 
Wisły. Wojewoda Miller został pełnomocnikiem Programu. Województwa nim 
objęte to: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie i małopolskie. W 
naszym województwie jest dwóch inwestorów realizujących przeciwpowodziowe 
inwestycje tj. PZMiUW oraz RZGW. Wszystkie inwestycje, które są realizowane 
w ramach Programu Górnej Wisły przechodzą następującą ścieżkę: biuro jest w 
Krakowie, zgłaszane były projekty, zespół techniczny powołany przez Wojewodę 
składający się ze specjalistów. Projekty przechodziły ocenę techniczną a później 
Komitet Sterujący w Krakowie czasem w Ministerstwie akceptował je i były one 
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uwzględniane w planie do realizacji  inwestycji w poszczególnych latach. 
Czasem nieszczęściem w naszym kraju jest długie wdrażanie dyrektyw unijnych 
w praktyce. Tak było z dyrektywą związaną z ustawą o zamówieniach 
publicznych, podobnie jest z dyrektywą zdrowotną oraz z tym aby do naszego 
prawa wprowadzić i zastosować w całej Polsce dyrektywę unijną wodną. Dopiero 
teraz po 10 latach uczestnictwa w UE do końca finalizuje się sprawa wdrożenia 
tej dyrektywy do praktyki. To, że jej nie ma rodzi określone konsekwencje tj. to, 
że możemy nie móc skorzystać ze środków UE na ochronę przeciwpowodziową 
a tych środków jest i będzie dużo bo pod hasłem – zmiany klimatyczne KE 
przewidziała w tej perspektywie i kolejnej bardzo dużo środków. Wdrożenie tej 
dyrektywy wymaga tego aby zrezygnować z branżowych i regionalnych 
programów. W związku z tym w miejsce Programu Górnej Wisły, który jest do tej 
pory rząd planuje wprowadzić Program Dorzecza Wisły. Nie będzie więc trzech 
programów Górnej, Środkowej i Dolnej Wisły lecz jeden Program Dorzecza Wisły 
i Odry, bo tak wymaga tego dyrektywa unijna i KE. Aby skorzystać ze środków 
unijnych a te są potrzebne do realizacji wielkich inwestycji trzeba było 
zrezygnować z Programu Ochrony Górnej Wisły i stworzyć nowy Program. W 
związku z tym pojawił się projekt uchwały, która mówi, że likwiduje się Program 
Ochrony Górnej Wisły ale nie od razu aby nie zrobić spustoszenia i aby nie 
przeszkadzało to w realizacji inwestycji rozpoczętych. W miesiącu sierpniu  Rada 
Ministrów zatwierdzi Master Plany a są to dokumenty, które również poleciła 
wykonać KE – są to plany ochrony przed powodzią.  Wszystkie projekty, które 
będą realizowane w Polsce dotyczące ochrony przeciwpowodziowej muszą się 
znaleźć w master planach. Zostały one już wykonane i są dyskutowane bo 
muszą być tutaj konsultacje i będą prawdopodobnie w miesiącu sierpniu lub 
wrześniu zatwierdzone przez Radę Ministrów. Wtedy też przestanie 
funkcjonować Program Ochrony Górnej Wisły i będzie realizowany Program 
Dorzecza Wisły. Aby nie było wątpliwości co do  inwestycji rozpoczętych 
wyrażonych również przez Marszałka w piśmie  skierowanych do Premiera, w 
dalszym ciągu będą one realizowane w 2014 i 2015 roku i finansowane, jak do 
tej pory z rezerwy budżetowej. Wojewoda Miller będzie nadal kontynuował swoją 
funkcje Pełnomocnika  do czasu zakończenia wszystkich inwestycji. Projekt 
wspomnianej uchwały został zaopiniowany pozytywnie a po zatwierdzeniu 
master planów stanie się on dokumentem, który zniesie Program Górnej Wisły. 
Do tego projektu załączone są nasze inwestycje, które wejdą do realizacji i jest 
ich 15. Nie ma zagrożenia, że inwestycje nie zostaną wykonane. Nadal będzie 
współpraca z PZMiUW, która jest bardzo dobrze oceniana przez urząd 
Wojewody i ministerstwo i ma nadzieję, że również przez Marszałka i ona 
postrzega iż jest to związane głównie z osoba pana Stachury, który jest jednym z 
najlepszych fachowców od powodzi w Polsce. Poinformowała, że ona razem z 
nim jeździ wspólnie na posiedzenie, co w Polsce budzi wielkie wątpliwości. 
Prosiła radnych o przekazanie w ich środowiskach informacji, że  nic złego nie 
dzieje się z Programem Górnej Wisły i będzie nowy Program Dorzecza Wisły.  
Poinformowała, że obecnie przygotowywana duża reforma gospodarki wodnej i 
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dysponuje prezentacją z Ministerstwa Środowiska i warto aby radni mieli okazję 
zapoznać się z planami na przyszłość. 

Przewodniczący Sejmiku prosił o przekazanie prezentacji w formie 
elektronicznej do Kancelarii Sejmiku,  wtedy radni będą mogli ją szybko otrzymać  
a jeśli będzie taka potrzeba to na jednej z sesji można będzie uwzględnić taki 
punkt.   

Radny Władysław Stępień stwierdził, że niedawno odbyła się debata na forum 
Sejmiku odnośnie realizacji uchwały z 24 września 2012 r. w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Podkarpaciu. W czasie debaty w 
imieniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony środowiska 
przedstawił sześć dodatkowych uwag i punktów, w których komisja wnioskowała 
o rozszerzenie uchwały i podjęcie działań w ramach współpracy z rządem do 
zagwarantowania na najważniejsze inwestycje środków finansowych. 
Najważniejszymi inwestycjami są prawy wał na Wiśle o długości 24 km- kwota 
136 milionów złotych- I i II etap, na który gotowa jest dokumentacja i wszelkie 
formalności i pod koniec roku rozpoczną się przetargi. W tej sprawie dyrektor 
Stachura wspólnie z dyrektor Kuźniar – Jabłczyńską intensywne rozmowy ze 
stroną rządową. On również jako radny mając upoważnienie Marszałka 
Mirosława Karapyty systematycznie prowadzi rozmowy i spotkania z 
Wiceministrem Środowiska a ostatnio spotkał się również w tej sprawie z szefami 
partii koalicyjnych na Podkarpaciu – Zbigniewem Rynasiewiczem i Janem Burym. 
Chodzi o to aby zagwarantować w bieżącym roku i 2015 te dwie główne 
inwestycje. Pierwszy etap wału prawego na Wiśle – chodzi o to aby finansowany 
był z nowego funduszu Ochrony Środowiska tj. 45 milionów złotych i rozmowy są 
bardzo poważnie zaawansowane i jest zdecydowane poparcie ze strony 
rządowej. Jeśli chodzi o II etap Wisły tj. 90 milionów złotych to jest propozycja 
aby sfinansował to Bank Światowy i również rozmowy w tej kwestii są bardzo 
zaawansowane. W czasie debaty apelował do Marszałka aby włączyć się i 
wesprzeć te rozmowy nie poprzez pisanie pism lecz rozmowę jako gospodarz 
województwa z Premierem, Ministrem. Prosił aby nie pisać pism, że zagrożonych 
jest 12 tysięcy ludzi katastrofą w Gorzycach, Tarnobrzegu, Przecławiu bo to jest 
nieprawdą i fala powodziowa, która idzie z Krakowa i przyjdzie w rejon wskazany 
w piśmie jest około 1.70 niższa niż kulminacyjna fala w 2010 roku i nie będzie 
żadnej katastrofy. Nie wypada więc gospodarzowi województwa pisać takich 
rzeczy. Należy prowadzić negocjacje. Pięć województw występuje do rządu o 
środki tj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie i jeśli nasi 
gospodarze nie będą działać racjonalnie to środki te mogą ominąć nasze 
województwo. Jak wtedy wytłumaczyć ludziom, że zamiast racjonalnych działań 
na wałach uprawia się politykę, o takie wydarzenie miało miejsce w jego 
rodzinnej miejscowości Wrzawy w ubiegły czwartek i do dzisiaj ludzie go pytają 
czy zaprosił polityków na wał, na co on odpowiada, że nic takiego nie robił 
aczkolwiek był bardzo szczęśliwy, że na wał we Wrzawach przyjechał 
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Wiceminister Spraw Wewnętrznych, Komendant Wojewódzki PSP,  Wojewoda, 
dyrektor PZMiUW i rozmawiali o ewentualnych zagrożeniach bo wtedy 
zagrożenia nie było bo woda w Wiśle i sanie była w brzegach ale ponieważ 
telewizja i radio podały nieprecyzyjną informację, że we Wrzawach strażacy 
podwyższają wał  więc niektórzy politycy uznali, że tam już na pewno wszystko 
tonie i przyjechali szybko łącznie z Prezesem Kaczyńskim na czele a wody nie 
było. Była jednak dobra okazja aby „walnąć” w rząd Premiera Tuska i pan 
Hoffman powiedział, że Premier przez ostatnie lata źle pracował i  naraził 
Polaków na niebezpieczeństwo. Radny stwierdził, że nie jest tak wielkim 
entuzjastą obecnego rządu ale chce jednocześnie podkreślić, że żaden rząd nie 
wydał tyle środków na inwestycje powodziowe, jak ten ostatni po roku 2010. Są 
to ogromne środki, nieporównywalne do czasów po powodziach 1997-2001. 
Rozumie, że Prezes Kaczyński jako szef  największej partii opozycyjnej  może 
mówić co chce na wale we Wrzawach bo jest demokracja lecz wydaje mu się, że 
Marszałek powinien być na wale razem z Ministrem i Wojewodą.  Nie może być 
tak, że się dołącza do chóru krytyków rządu w sprawach powodziowych. Z jednej 
strony chce się od rządu środki a z drugiej strony mówi się, że rząd jest 
beznadziejny i nie robi nic a ludzie oczekują nie tylko we Wrzawach lecz w całej 
Gminie Gorzyce, powiatach stalowowolskim, mieleckim i tarnobrzeskim na to, że 
środki te będą zabezpieczone i, że do roku 2016 kwestie te będą ostatecznie 
załatwione. Należy pamiętać przy pisaniu pism, że w tej chwili trwa realizacja 
prawego wału na Sanie, lewego wału na Łęgu, w końcowej fazie są wały w 
Trześniówce. Dawno już został zabezpieczony prawy wał na Łęgu w rejonie 
Gorzyc i Przybyłowa aby już nigdy nie był zagrożony Federal Mogul Gorzyce 
zatrudniający 2 700 osób. Wszędzie tam gdzie były wyrwy i przerwy i ludzie 
ponieśli straty, zostały one fachowo i profesjonalnie naprawione i umocnione. 
Mieszkańcy Wrzaw są mądrymi ludźmi i potrafią odróżnić racjonalne działanie 
władz od politycznej głupoty, która tam w pewnym momencie na tym wale miała 
miejsce, nad czym on ubolewa. Marszałek jest osobą doświadczoną i zamiast 
pisać pism powinien wesprzeć działania Wojewody, PZMiUW oraz te, które on 
realizuje w imieniu grupy radnych bo w środę jest kolejne spotkanie z Ministrem 
Gawłowskim, na które się wybiera, potem spotyka się z generałem Markiem 
Kowalskim i komendantem Kuligą, który jest w sztabie kryzysowym w 
Sandomierzu. Nie wolno ludzi straszyć, rząd ma wszelkie instrumenty tj. służby, 
środki finansowe i należy z nim współpracować aby załatwić sprawy oczekiwane 
przez ludzi a politykę zostawić na inny czas. Tak się zbiegło nieszczęśliwie, że 
fala idzie i wybory idą. Radny zwrócił się do Marszałka w imieniu radnych 
opozycyjnych aby wykorzystał on swoją pozycję i wspierał m.in. posłów 
koalicyjnych oraz opozycyjnych aby były środki finansowe w wysokości 90 i 45 
milionów złotych a także  na lewy wał Sanu. Należy wspierać rząd obojętnie jaki 
on jest bo bez tego rządu nie nastąpi załatwiona  poprawa bezpieczeństwa. 
Radny pytał Marszałka Kuźniara czy są podwyższone środki w wysokości 300 
tysięcy złotych na melioracje,  o co wnosiła Komisja Rolnictwa, Modernizacji 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Zwrócił się również z pytaniem do 
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Marszałka Ortyla czy planowane jest odwołanie dyrektora Stachury z funkcji 
dyrektora PZMiUW. Stwierdził, że dyrektor Stachura stanowi ze swoimi 
pracownikami wybitny zespół, któremu należą się nagrody i premie a nie 
zwolnienie.  

Radna Ewa Draus zwróciła się z pytaniami do dyrektor Kuźniar - Jabłczyńskiej 
dotyczącymi nowego Programu. Program Dorzecza Górnej Wisły powstał w 2007 
roku, jego budżet na określone zdania wynosił wówczas około 4,5 miliarda. 
Obejmował on budowę zbiorników retencyjnych oraz przebudowę i modernizację 
wałów przeciwpowodziowych i było to jeszcze przed powodziami. W związku z 
tym ma pytania czy zakres zadań, który był pierwotnie zdiagnozowany przez 
ekspertów z Krakowa i Śląska został włączony  jako zadania do nowego 
Programu, jaki jest budżet, skąd będą pochodziły środki, w jakich programach są 
one wpisane i jaki jest harmonogram. Wiceprzewodnicząca Sejmiku stwierdziła, 
że jeśli dyrektor nie może odnieść się dzisiaj to prosi o przekazanie jej 
odpowiedzi za pośrednictwem Przewodniczącego Sejmiku. Ponadto radny 
Stępień wiele dzisiaj mówił i od 7 lat tylko się mówi a zadania pozostają te same i 
ciągle mówi się o tym samym. Przygotowując program Górnej Wisły 
wykorzystane były informacje, które miały 100 lat. Kiedy przystąpiono mając na 
uwadze perspektywę finansową  dokładnie to samo mówiono co dzisiaj dyrektor 
Kuźniar – Jabłczyńska, że będą środki z UE, że przed województwem jest wielka 
szansa aby zabezpieczyć się przed powodzią, która cyklicznie nawiedza nasze 
województwo a w dodatku jeśli chcemy rozwijać miasta i przemysł to mamy 
konkretne potrzeby związane z zabezpieczeniem wody pitnej i postępem 
cywilizacyjnym. Zadania pozostają te same a zmieniają się tylko partnerzy i 
osoby. Radna stwierdziła, że wydaje się jej iż wystarczy już rozmów przez tyle 
lat. Zadania jakie mamy wykonać są znane i nie zmieniają się, zostały określone 
przez ekspertów. Pierwszy Program został przygotowany i dziwi ją, że dyrektor 
mówi iż nie ma tych samych zadań. Potrzeby w zakresie zbiorników retencyjnych 
są bardzo jasno określone, chodzi o trzy zbiorniki a największy z nich to Kąty – 
Myscowa. Był wyznaczony Pełnomocnik i przez obecny rząd zostały 
wydatkowane  określone środki na ekspertyzy i przygotowania i teraz to jest 
nieważne. Radna stwierdziła, że ją to dziwi i należy przestać mówić a zacząć 
konkretnie działać. Ważne są konkretne rozmowy i ustalenia i przede wszystkim 
podejmowanie decyzji natomiast 7 lat rozmów to etap wystarczający i z 
pewnością odcinek wału we Wrzawach pokazuje, że ludzie mają konkretne 
powody aby się obawiać bo wielokrotnie, cyklicznie odbudowują swój majątek i 
nadal nie potrafi się im zapewnić bezpieczeństwa. Stąd też ważna uwaga aby 
ten odcinek wizytować i sprawdzać jakie są postępy. Chodzi o to aby we 
wszystkich programach przeciwpowodziowych zabezpieczyć potoki górskie a nie 
już na granicy naszego województwa. Problem zaczyna się dużo wcześniej 
dlatego trzeba zdiagnozowanej sytuacji. Zbiorniki retencyjne, o których mówiła 
maja powstać tam gdzie trzeba zatrzymać i regulować wodę. Zatrzymać kiedy 



26 
 

26 
 

jest powódź a wypuszczać kiedy jest susza. Odcinek we Wrzawach jest ostatni, 
który pokazuje jak wielkie są zaniedbania na odcinkach poprzedzających.  

Marszałek Władysław Ortyl odnosząc się do wystąpienia pani Barbary Kuźniar 
– Jabłczyńskiej poinformował, że z Wojewodą ma bardzo dobre relacje i nie jest 
tak, że zawsze piszą do siebie pisma jeśli chodzi o dane sprawy czy spotkania. 
Sesja ma charakter nadzwyczajny i nikt nie wymagał pisemnego zaproszenia. 
Ponadto nie było pewności, że zostanie wyrażona dobra wola wnioskodawców i 
nie buło potrzeby aby Wojewoda była w gotowości i myśli iż skierowała ona tutaj 
panią Barbarę Kuźniar – Jabłczyńską. Poinformował, że on uważa panią  
Barbarę Kuźniar – Jabłczyńską za reprezentanta Wojewody przysłanego na 
sesję służbowo. Poinformował również, że nigdy nie opiniowali pozytywnie 
likwidacji Programu Górnej Wisły. Na Konwentach Marszałków wielokrotnie o tym 
dyskutowano i on sam był świadkiem sporów pomiędzy Pełnomocnikiem a 
Ministrem w tych sprawach, Marszałkowie mieli również swoje zdanie w tej 
kwestii. Stwierdził, że nie mogą traktować informacji przesłanej przez Wojewodę 
jako wiążącą bo dzisiaj brakuje 25 milionów na przetargi, które zostały dokonane 
i na które zostały zawarte umowy. Oznacza to, że jeśli nie będzie tych środków to 
będą odszkodowania, zejścia z budów itd. Niektóre projekty uda się uratować, bo 
być może znajdzie się coś w PROW, naszym budżecie. Są inwestycje, które 
mają tę cechę, że jeśli nie zrobi się  czegoś jeszcze na domknięcie to one nie 
działają lub mogą popłynąć. Jeśli zamknie się pewien okres czasu to jest to 
bardzo niebezpieczne  i ma to miejsce na Łęgu, w Trześniówce. Jeśli środki 
zostaną zaakceptowane wtedy można będzie powiedzieć, że dysponuje się 
kwotą 25 milionów. Czekają na odpowiedź Premiera Tuska, chociaż on uważa iż 
tych środków już nie ma. Marszałek zwracając się do radnego Stępnia stwierdził, 
że podczas debaty na Sejmiku Poseł Ożóg jako jedyny mówił o zagrożeniu 
Programu Górnej Wisły, wtedy dyrektor  Stachura nie zdążył zabrać głosu, bo 
debata została szybko zamknięta i później on przypomniał sobie  debatę i 
poprosił dyrektor Wajdę o zrelacjonowanie sprawy. W sprawie  Programu Górnej 
Wisły pisała również Wojewoda tylko nie do Premiera lecz Ministra. Pismo do 
Premiera powstało i zostało wysłano jeszcze przed powodzią, przekazano je  
również do Eurodeputowanych i Parlamentarzystów i stąd chyba takie 
zainteresowanie tematem. Stwierdził, że nie wiedział iż musi zwracać się do 
radnego Stępnia o zgodę na chodzenie po wałach. 

Radny Władysław  Stępień odpowiedział, że jako gospodarz województwa 
może chodzić dzień i noc. 

Marszałek stwierdził, że myśli iż Prezes Kaczyński. Europoseł Poręba również 
interesował się sprawą i nieraz wspierał samorząd. Marszałek stwierdził, że 
badana spraw dyrektyw, które były od dawna. Rząd, który chciał dać lepiej na 
wały ale nie mógł tego uczynić bo przestał funkcjonować a rząd, który przyszedł 
wszystkie projekty skreślił , potem jeszcze raz wprowadził ale nie wszystkie tylko 
jak „ser szwajcarski” . Projekty,  o których mówiła Wiceprzewodnicząca Draus 
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były zaplanowane w następującej logice i inwestycje miały iść od górnych biegów 
rzek po kolei.   Zburzono to bo było za logiczne a stworzono nowy program z 
mniejszymi środkami w skali całego kraju i naszego województwa i dodatkowo 
stworzono  „szwajcarski ser” na projektach powodziowych. Jeśli chodzi natomiast 
o odpowiedź na pismo to dobrze iż jest tak szybka reakcja rządu ale nie mogą 
tego uznać za ostatecznie rozwiązania w tej sprawie. Marszałek poinformował, 
że chce stwierdzić jednoznacznie, że radny Stępień nie ma upoważnienia od 
Marszałka i Zarządu w sprawach powodziowych. Powiedział, że otrzymał je od 
Przewodniczącego Bajdy radny Bajda stwierdził, że w tym czasie kiedy 
obradowała komisja i dawała mu pełnomocnictwa to chyba wyszedł. Sprawdzali 
to i nie ma takiego upoważnienia. Marszałek apelował do radnego aby nie 
nadużywał tego. Jeśli chodzi o kwotę 300 tysięcy złotych to zostanie to 
zwiększone w zmianach w budżecie na kolejnej sesji. Jeśli chodzi o pana 
Stachurę to nie da się go  odwołać bo nie jest powołany bowiem ma umowę o 
pracę.  

Barbara Kuźniar – Jabłczyńska odniosła się do pytań radnej Ewy Draus. 
Uchwała w sprawie Programu Górnej Wisły i konkretne pieniądze jest od roku 
2011, wtedy podjęto uchwałę Rady Ministrów. Wcześniej były koncepcje, kwota 
była zawrotna w analizach naukowych, w uchwale z 2011 roku było sporo 
miliardów do 2020 roku mówiąc na zasadzie, że tyle nam potrzeba ale bez 
wskazania źródeł finansowania. Są to więc trochę wirtualne pieniądze. Na razie z 
unii było ich trochę i wydawane były byle jak. Poinformowała, że  Zwróciła się 
również do Marszałka stwierdzając, że jest wybitnym fachowcem prawa unijnego 
i dokładnie wie iż dyrektywy unijnej Polska nie wdrożyła do dziś. Ponieważ nie 
uczyniono tego od czasu przystąpienia do UE istnieje zagrożenia straty 
wszystkich środków unijnych na powódź. Dlatego też są tak pilne działania tego 
rządu i konieczność wykonania master planów, czyli kompleksowego planu tj. 
najpierw strategii a potem planu ochrony przeciwpowodziowej,  tak jak uczyniła 
to Holandia i inne kraje europejskie. Należy zrobić to do końca tak jak życzy 
sobie tego UE bo ona daje pieniądze, należy wdrożyć dyrektywę unijną w 
zakresie monitoringu wód i wtedy będzie możliwość skorzystania z ogromnych 
pieniędzy. Jest to wielka szansa, master plany są taką protezą bo niedługo 
zamienią się w plany długofalowe ochrony przed powodzią i wtedy nie trzeba 
będzie ludziom dawać rekompensaty bo nie będzie powodzi podobnie jak w 
Holandii.  

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar poinformował, że Zarząd podjął uchwałę w 
sprawie zmian w budżecie o kolejne 300 tysięcy złotych więc postulat komisji 
został zrealizowany. Jeśli chodzi o kwestie przeciwpowodziowe to  należy działać 
ponad podziałami. Zwrócił uwagę, że dawniej powodzie występowały średnio co 
30 lat a w ostatnim okresie częstotliwość zmniejsza się do cyklu czteroletniego. 
W tej sytuacji bezwzględnie wszyscy muszą pracować, nie tylko Zarząd lecz 
również  instytucje podległe są do niej gotowe. Należy jeszcze zwiększyć 
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współpracę w tym zakresie bo problemem jest  chociażby  zadrzewienie w 
międzywałach, wielokrotnie poruszane od początku tej kadencji.  Problemem jest 
RDOŚ, która nie pozwala na oczyszczenie i udrożnienie w międzywałach. 
Wicemarszałek wyraził nadzieję, że wszyscy będą szli w kierunku poprawy 
sytuacji w tej kwestii i tłumaczyć iż sprawa ochrony człowieka jest ważniejsza od 
innych spraw.  

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się do Marszałka  czy mówi o piśmie, 
które było wysłane 15 – go wysłane a 14 – go napisane do Premiera Tuska 
stwierdzając, że to w tym samym dniu, w którym Prezes Kaczyński był na 
wałach. Jeśli chodzi o Program Górnej Wisły i to co zostało przygotowane za ś.p. 
Minister Gęsicką to oczywistym jest, że był plan i zapisane kwoty, tylko 
niemożliwa była realizacja programu ponieważ nic nie było przygotowane  i 
wszystko co chce powiedzieć przedstawiła pani Kuźniar Jabłczyńska. Do dzisiaj 
wiele elementów nie może być zrobionych ze środków UE ze względu na brak 
dyrektywy wodnej. Radny stwierdził również, że trochę się żartuje z ludzi, którzy 
są w zagrożonym terenie ale jego to bardzo boli bo również jest z tego terenu i 
prosi o powagę sytuacji chociaż dzisiaj zagrożenia nie ma. Należy 
współpracować w kwestiach przeciwpowodziowych  z innymi województwami i 
rządem Chociaż myśli, iż on dlatego że nie współpracował w pewnych kwestiach 
a dbał o interes województwa i współpracował z rządem poniósł srogie 
konsekwencje w swoim czasie i dzisiaj  może to powiedzieć na sali obrad i myśli 
iż większość obecnych wie o czym on mówi. Pewno dzisiaj jest kolejna 
rozgrywka bo nie wie co  na wale robił Europoseł Poręba i nie wie w czym on 
pomógł województwu i jeśli robi się politykę to należy czynić to tam gdzie się 
powinno a nie na wałach.  

Radny Władysław Stępień stwierdził, że był przekonany iż tym razem 
Marszałek zaniecha złośliwości pod jego adresem ale widzi iż jest to raczej 
niemożliwe. Stwierdził również, że on nawołuje do Marszałka jako gospodarza 
województwa do współpracy z rządem więc to nic złego. Marszałek ma 
obowiązek takiej współpracy aby były zabezpieczone środki na inwestycje 
przeciwpowodziowe a nie robić zebrania partyjne na wałach. On jest natomiast 
radnym i czy się to Marszałkowi podoba czy nie będzie pracował bo ludzie dali 
mu do tego upoważnienie a oni uczynili z tego z Sekretarzem śledztwo czy 
Marszałek Karapyta dał mu na piśmie upoważnienie. Bez względu na podejście 
do wielu spraw politycznych współpraca jest konieczna i taką filozofie należy 
wzajemnie stosować. Radny apelował aby skończyć z upoważnieniami i z tym, 
że Radny bajda wyszedł z posiedzenia bo na poprzednie sesji wyjaśnił, że 
komisja dała mu takie upoważnienie. Pomijając to czy ktoś dał mu upoważnienie 
czy nie on będzie walczył z rozwiązywaniem problemów i zachęca wszystkich 
aby rzetelnie reprezentować interesy wyborców.  
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Informacja o likwidacji rządowego Programu ochrony przed powodzią w 
dorzeczu Górnej Wisły. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że uważa niniejszy punkt za 
zrealizowany bowiem dyskusja odbyła się w poprzednim punkcie.  

 

Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. Budowa Centrum 
Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego.  

Marszałek odniósł się do wypowiedzi radnego Stępnia informując, że kilka 
województw również wystąpiło z krytyką odstąpienia od programu Górnej Wisły i 
wszyscy są pro rządowi więc może sytuacja jest taka, że oni również nie 
współpracują z rządem.  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że radni otrzymali w wersji 
papierowej informację dotyczącą realizacji zadania. 

Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu. 

Poinformował, że nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego, zapłacono 
pierwszą fakturę w wysokości prawie 13 milionów złotych, prace są 
zaawansowane i wyprzedzają w niektórych elementach to co powinno na ten 
moment mieć miejsce a sprzyja temu dobra organizacja pracy i pogoda. Są też 
oczywiście problemy , wile z nich wynika z fazy dotyczącej projektowania 
Centrum. Pierwsza płatność jest takim momentem, który udrażnia wszystkie inne 
rzeczy i relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Odstąpiono od umowy z 
firmą, która pełniła funkcje inżyniera kontraktu , obecnie jest nim RARR. Zarząd 
stara się aby inwestycja była realizowana solidnie i terminowo. Ostatni program 
naprawczy, z którym zwrócono się do wykonawcy potwierdza iż nie jest 
zagrożony termin.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że dobrze, iż przelew został wykonany bo w 
przeciwnym wypadku na sesji zgromadzona byłaby znacznie większa 
publiczność łącznie z podwykonawcami. Stwierdził również, że ma nadzieję iż w 
przyszłości nie będzie poślizgów płatniczych bo groźba obecności 
podwykonawców na sesji sejmiku nie może być elementem powodującym 
płatność. Radny zwrócił uwagę, że na informacji, którą radni  otrzymali od 
Marszałka znajduje się pieczątka Pełnomocnika Zarządu ds. Realizacji Projektu 
Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego – pana Witolda Słowika. Radny stwierdził, że jest to nowe 
nazwisko, które pojawiło się w związku z tymi informacjami i ma pytanie czy jest 
to Pełnomocnik Zarządu Województwa czy RARR bo można to dwuznacznie 
rozumieć.  Radny pytał skąd pojawił się pełnomocnik bo jest to osoba z bardzo 
wysoką pensją, która za I kwartał br. otrzymała ponad 40 tysięcy złotych 
nagrody. Szukając informacji w google dowiedział się, że jest to jeden z 
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urzędników warszawskich- działaczy PiS, który pojawił się na Podkarpaciu. 
Radny poinformował również, że ma pytanie w stosunku do osoby pana Jerzego 
Kwiecińskiego, pytał jaką pełni funkcję i czy jest ona nadana przez Zarząd czy 
Marszałka  i czym się zajmuje bo ma wrażenie, że w tej chwili odbywa się nalot 
urzędników czy też polityków PiS lub związanych z PiS z Warszawy na 
Podkarpacie, którzy przyjeżdżają tutaj pracować. Wszyscy mówią, że 
Podkarpacie należy wspierać, szukać ludzi młodych, zdolnych i ambitnych aby 
stąd nie wyjeżdżali a Zarząd lub Marszałek przyjął politykę zatrudniania ludzi z 
Warszawy. Radny zwrócił się z prośbą o udzielenie mu odpowiedzi w formie 
pisemnej:  skąd wziął się i jakie funkcje pełni w naszym województwie pan Jerzy 
Kwieciński (niektórzy mówią, że szara eminencja Urzędu Marszałkowskiego) 
oraz pełnomocnikiem jakiego Zarządu jest pan Witold Słowik oraz jak wysokiej 
klasy jest to specjalista, że ma tak wysoką pensję i osiąga premię powyżej 40 
tysięcy kwartalnie.  

Marszałek Władysław Ortyl wyjaśnił, że informację podpisał pełnomocnik 
Zarządu w imieniu RARR. Poinformował, że informacje bieżące przestawia ten 
kto zarządza wdrażaniem projektu czyli RARR. Poinformował, ze mogło być 
również kilka innych nazwisk pomijając ich zamieszkanie. Marszałek zwrócił 
uwagę, że przy przygotowywaniu projektu zrodziło się tyle różnych dobrych i 
złych, niesprawdzonych, potwierdzonych i niepotwierdzonych i bał się powierzać 
tak odpowiedzialną funkcję osobie, która była cały czas przy procesie, była 
związana z grupą, która projektowała, grupą, która mogła wykonywać projekt bo 
byłoby to zbyt niebezpieczne. Osoba taka chroniłaby własne błędy, tłumaczyłaby 
je w procesie i mogłaby je powielać dalej dlatego podjął decyzję, że musi być to 
człowiek, który nie jest związany ze środowiskiem oraz projektem i jest 
niezależny. Pan Słowik rzeczywiście nie mieszka na Podkarpaciu lecz w 
Warszawie, brał udział w podobnych inwestycjach może nie aż tak dużych ale 
związane były z przygotowaniem i wykorzystaniem środków pomocowych. Ma 
doświadczenie odnośnie  dużych inwestycji infrastrukturalnych w Warszawie i 
spełnia kryteria, które on założył sobie w stosunku do tej budowy.  Marszałek 
stwierdził, że ma świadomość iż inwestycja jest trudna i obdarzona błędami, więc 
mogą zdarzyć się tam różne historie. W procesie inwestycji okazało się, że 
można zgodnie z wszystkimi regułami prowadzić naprawę ewentualnych błędów, 
wskazana osoba spełniała kryteria i została zatrudniona.  

Odnosząc się podniesionej przez radnego kwestii opóźnienia zapłaty faktury  
wyjaśnił, że tak naprawdę go nie było.  Był program naprawczy i opóźnienia nie 
było. Ponadto on nie decyduje o tym czy faktura jest płacona czy też nie bo jest 
pewna procedura w takich przypadkach i płaci ktoś inny,  tylko muszą być 
złożone wszystkie podpisy oraz wyjaśnione wszystkie kwestie. Wdrożono 
program naprawczy i firma na niego odpowiedziała. Urząd Marszałkowski ma 
duże doświadczenie jeśli chodzi o wdrażanie projektów, płacenie, rozliczanie i 
kontrolowanie i nakładanie korekt więc nie powinno być błędu, żeby na nas ktoś 
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nałożył korektę. Zachodziła jasna i czytelna możliwość korekty dlatego program 
naprawczy został wdrożony. Zawsze po takiej pierwszej płatności następuje 
dotarcie. Zarząd współpracuje z samorządem inżynierów budownictwa, 
Politechniką – jest więc współpraca i oparcie na wiarygodnych instytucjach i nie 
chcą aby dochodziło do problemów a jeśli one się pojawią to aby rozwiązywali je 
ludzie z autorytetem i aby w ostateczności nie doszło do korekty i zatrzymania 
budowy. 

Jeśli chodzi o pana Jerzego Kwiecińskiego to  jest on Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Portu Lotniczego w Jasionce. Jest to wiadomość publiczna i radny o 
tym wie. Jest to osoba, która ma bardzo duże doświadczenie w wielu sprawach 
związanych z wdrażaniem funduszy europejskich. W tej chwili próbuje rozwiązać 
sprawy dotyczące pomocy publicznej dla Portu Lotniczego i być może niedługo 
Samorząd Województwa będzie zajmował się dokapitalizowaniem spółki i Portu 
Lotniczego. Jest to osoba, która również dla poprzedniego Zarządu byłaby wielką 
podporą w tej kwestii. Marszałek poinformował, że kilka projektów związanych z 
kontraktem terytorialnym są jego pomysłem,  pomaga przy projekcie ELA - MAT 
czyli koncepcja Europejskiej Struktury Badawczej Materiałów – jak się zachowuje 
materiał pod wpływem strumienia neutronów. Projekt ten został przedstawiony 
na ostatnim spotkaniu z Minister Bieńkowską. Marszałek poinformował, że nadal 
potwierdza, że chce pracować z ludźmi młodymi i można zrobić statystykę ile 
osób młodych zostało zatrudnionych i jak obniżono poziom wieku dyrektorów  ale 
w przypadku tak ważnej inwestycji szanując młode osoby nie podjąłby takiego 
ryzyka. Należało się oprzeć o kogoś oświadczonego, niezależnego spoza 
środowiska i uważa, że była to dobra decyzja. Marszałek wyjaśnił również, że 
budżet inwestycji i jej zakres jest ogromny i nie można żałować środków na 
ekspertyzy prawne, materiałowe i budowlane. Oczywiście nie można być 
rozrzutnym ale przy takich dużych środkach koszty są duże.   

Marszałek poinformował radnego, że zgodnie z jego wnioskiem otrzyma on 
odpowiedź w formie pisemnej.   

Radny Sławomir Miklicz potwierdził, że faktycznie chciałby otrzymać odpowiedź 
w formie pisemnej. Poinformował, że chce dodać iż pewne kompetencje o których 
mówił Marszałek są w kompetencji Inżyniera Kontraktu  i rozumie, że jest to 
wzmocnienie go, tyle że Inżynier Kontraktu jest kosztem kwalifikowanym a tym 
przypadku chyba nie.  

 

Interpelacje i wolne wnioski. 

Radny Janusz Konieczny poinformował, że WFOŚiGW od wielu lat dotuje 
Ochotnicze Straże Pożarne i Zarządy Gminne, natomiast nie czyni tego w 
stosunku do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Dotuje zakup samochodów 
lekkich, średnich, ciężkich, sprzętu drobnego itd. jednak tak niepewnej sytuacji 
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jaka jest obecnie jeszcze nigdy nie było mimo, że różne opcje polityczne rządziły 
województwem. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, którym on kieruje  nigdy nie 
wchodził w kompetencje Funduszu bo nie ma takich kompetencji ale zawsze na 
tej linii było wzajemne zrozumienie i szacunek. Żadnych kłopotów nie miały 
również samorządy gminne. Chodzi o przetargi bo im szybciej będzie udzielona 
dotacja i samorząd gminny będzie wiedział iż ją otrzyma tym szybciej ogłosi 
przetarg. Teraz samorządy nie wiedza czy otrzymały dotację czy też nie. Wybór 
dotowanych samorządów gminnych może wyglądać jak wspomniany wcześniej 
przez marszałka ser szwajcarski. Radny zwrócił się z pytaniem kto rządzi 
WFOŚiGW na Podkarpaciu i poinformował, że takie pytanie otrzymał od kilku 
wójtów: czy rządzi Zarząd Województwa, Zarząd Funduszu, Rada Funduszu czy 
też jeden z wójtów z Powiatu Mieleckiego.  

Radny Mariusz Kawa złożył formalnie wniosek, który zgłosił wcześniej a 
dotyczący poddania pod głosowanie na najbliższej sesji Sejmiku wniosku o 
powołanie specjalnej komisji złożonej z radnych i członków Komisji Rewizyjnej , 
która gwarantowałaby pełna transparentność i rękojmię wysokich standardów  w 
analizie wątpliwości przy ocenie uczestnictwa pracowników Urzędu w nadzorze 
nad projektami unijnymi. 

Wniosek radnego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro odniósł się do kwestii 
poruszonych prze radnego Janusza Koniecznego. Wyjaśnił, że Funduszem 
rządzi Zarząd przy pomocy Rady Nadzorczej. Radny sam powiedział, że OSP 
otrzymują pomoc w trzech obszarach tj. pierwszy to obszar samochodów 
ciężkich i średnich, gdzie jest 1/3 udziały gminy, 1/3  udziału Komendy Głównej 
Straży Pożarnej i 1/3 WFOŚiGW, drugi obszar to samochody lekkie i trzeci to 
motopompy itp. aż do odzieży. Na obecnym etapie, z tego co on się orientuje 
Fundusz ma zaawansowane rozmowy z KW SP, który zwrócił się o finansowanie 
około 12 samochodów średnich. W związku z tym są podjęte decyzje, że 
przynajmniej 8 lub 9 samochodów będzie dofinansowanych z WFOŚ i GW i taka 
koncepcja jest podejmowana przez Zarząd. Ponadto będzie dofinansowanie 
wszystkich drobnych rzeczy dla OSP, więc wszystkie wnioski, które były 
zgłoszone przez OSP są na liście dofinansowania i w najbliższym czasie będą 
podejmowane decyzje. W tej chwili trwa analiza posiadanych środków 
finansowych i ewentualnie będzie podejmowana decyzja odnośnie samochodów 
lekkich. Podsumowując, jest końcowa decyzja uzgodniona z Komendantem 
Wojewódzkim Straży Pożarnej odnośnie samochodów średnich, jest już 
przygotowana lista  do przyznania środków na drobny sprzęt strażacki, natomiast 
w fazie dyskusji jest lista dofinansowania na samochody lekkie.  

Radny Janusz Konieczny stwierdził, że ma ogromne doświadczenie bo od 
wielu lat udziela się w strażach i w związku z tym wie co jest ważniejsze a 
przecież nie  mundur, chociaż tutaj również nie chce wskazywać jak wybiórczo 
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wójtowie dostali środki na drobny sprzęt. Nie dostali natomiast środków na 
samochody, które są bardziej potrzebne. Radny zwrócił się do 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
środowiska oraz Członka Zarządu aby zastanowili się co jest ważniejsze dla 
OSP:  mundur czy samochód. 

Radna Teresa Kubas- Hul zwróciła się z pytaniem do Marszałka Województwa. 
Stwierdziła, że zaplanowana była do realizacji inwestycja polegająca na budowie 
skrzyżowania wielopoziomowego na drodze nr 9 i 19, rozbudowa połączenia i 
drogi lotniskowej o kolejne pasy, połączenie z dwoma węzłami autostradowymi. 
Radna pytała na jakim etapie jest inwestycja bowiem dotarły do niej niepokojące 
informacje i w związku z tym prosi o udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w formie 
pisemnej czy Zarząd zamierza zrezygnować z realizacji kolejnych etapów czy też 
zamierza je realizować. Jeśli tak to w jakim okresie czasu i jakie będą źródła 
finansowania tych inwestycji. Radna stwierdziła, że chce przypomnieć, że 
wydane zostały publiczne pieniądze na przygotowanie projektu całości 
inwestycji. W momencie kiedy rozbudowuje się Park  Naukowo – 
Technologiczny, dwie strefy zarówno S 2, jak i S 1 przy lotniku, kolejna w trakcie 
realizacji, kolejna strefa Dworzysko i kolejne tereny, które będą uzbrajane,  to 
skomunikowanie jest  konieczne. Mówimy również, że będzie realizowana 
inwestycja polegająca na połączeniu kolejowym Rzeszowa z lotniskiem i 
rozumie, że w kontekście Cargo, w stosunku do którego są zapowiedzi iż jest 
nadzieja, że będzie ono mogło funkcjonować na naszym lotnisku. Radna 
stwierdziła, że jest bardzo zaniepokojona informacją, która do niej dotarła dlatego 
prosi o precyzyjną odpowiedź na piśmie. Jeśli informacja jest nieprawdziwa to 
ona będzie spokojna.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro zwrócił się do radnego 
Koniecznego informując, że na pewno w tej chwili ważniejsze są samochody. 
Radny w swojej wypowiedzi poruszył kwestię, że w Funduszu rządzi jeden z 
wójtów Powiatu Mieleckiego a niektórzy mówią, że samochodami lekkimi 
chciałby rządzić tylko i wyłącznie radny Janusz Konieczny,  

Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że chce uspokoić radną Teresę 
Kubas -  Hul. Stwierdził, że wszystko co jest dokonane ma się dziać. W pewnym 
momencie zrobiona jest wersja alternatywna, która zmieni koncepcję i w pewnym 
układzie będzie ona lepsza, nie będzie taka droga. Ponadto chcą zrealizować 
drogę do lotniska, która jest teraz drogą gminną a kiedyś była krajową. Prezydent 
Ferenc mówi, że zrobi tę drogę kiedy Trzebownisko będzie w granicach 
Rzeszowa natomiast Zarząd uważa, że jest to bardzo ważna droga i zostanie 
zrobiona w ramach ROF-u, który ma na to środki i będą proponować 
Prezydentowi aby tę drogę zrobił. Na razie jej nie zgłosił ale gminy chcą drogi i 
Zarząd będzie popierał ten wniosek. Droga ta również może zostać zrobiona z 
Polski Wschodniej bo jak wiadomo projekty, które mogą być robione na drogach 
wojewódzkich w Polsce wschodniej powinny leżeć w terenach ruchu chociaż 



34 
 

34 
 

wczoraj pani Premier powiedziała, że komisja zgodziła się na pewne odstępstwo. 
Na pewno w ROF-e da się ją zrobić. Droga jest bardzo ważna i  filozofia, że 
zostanie to zrobione kiedy droga będzie w mieście  jest zła. Zarząd uważa, że 
należy ją zrobić bo jest tam lotnisko, węzeł, PNT, być może w przyszłości 
CARGO, o które się starają i dobrze, że radna o tym wspomniała. Ponadto 
Zarząd walczy o jedną ważną kwestię i prosi o wsparcie ze strony radnych tj. aby 
została wykonana droga S 19 z Kielanówki do Babicy. Jest to bardzo ważna 
rzecz, która należy wykonać bowiem w Boguchwale przekroczone są wszelkie 
parametry. Poinformował, że rozmawiał w tej kwestii z Posłem Rynasiewiczem 
Premier Bieńkowską, projekt popiera również Prezydent Ferenc. Chodzi jedynie 
o 16 km i warto byłoby zrezygnować z innych rzeczy aby to wykonać. Jest to 
ważne nie tylko dla Rzeszowa lecz również dla otwarcia się południowej części 
województwa. Jeśli nie będzie zgody na pociągnięcie S19 do Barwinka to ważne 
aby chociaż to udało się zrealizować bo jest to niezbędne minimum. 
Poinformował, że przedstawił montaż finansowy w tej kwestii pani Premier 
Bieńkowskiej.    

Marszałek zapewnił radną, że otrzyma w tej kwestii odpowiedź na piśmie z 
mapami, opisami i alternatywnymi rozwiązani i poproszą o opinię w tej sprawie.  

Radny Janusz Konieczny zwrócił się do Członka Zarządu Województwa – 
Tadeusza Pióro, że chciał go ugryźć ale mu nie wyszło. Radny Konieczny nie ma 
nic do podziału samochodów. Podziału samochodów dokonuje Prezydium 
Zarządu OW ZOSP na czele, którego stoi Janusz Konieczny. Owszem ma dużo 
do powiedzenia ale jako Prezes ale nie jako radny.  

Członek Zarządu Województwa – Tadeusz Pióro stwierdził, że radny sam 
sobie odpowiedział bo nie chodzi o to, że jako radny ale szef OSP ma dużo do 
powiedzenia. Natomiast  przy podziale nie ma nic do powiedzenia żaden wójt. 
Podkreślił, że w końcowym etapie są uzgodnienia z Generałem Wojewódzkim 
Straży Pożarnej, jest uzgodniona lista samochodów średnich, które dla OSP i 
województwa są najważniejsze w tym momencie bo biorą udział w systemie. 
Lista ta będzie finalizowana.  

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że może wójt jest osobą, która w innym wcieleniu 
jest osobą, która ma coś do powiedzenia.  

 

Sprawy różne 

Radni nie zgłosili żadnych spraw do poruszenia w tym punkcie.  
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Zamknięcie obrad sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

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

      Sesja zakończyła się o godzinie  21.40 .  

 

 

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

      Wojciech Buczak 
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