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                                         Protokół Nr XLVIII/14                          
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

 

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 23 czerwca  
2014 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Wojciech Buczak 
otworzył obrady i przywitał radnych, gości, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 
internautów.  
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 

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

Przewodniczący Sejmiku poinformowała, że na podst. art. 21 ust. 2 ustawy                    
o samorządzie województwa Zarząd Województwa zwrócił się o ujęcie w porządku 
obrad następujących punktów:  
 

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

2.  w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-

Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie. 
4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-

Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu. 
5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-

Społecznej dla Dorosłych w Mielcu. 
6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-

Społecznej dla Dorosłych w Jaśle. 
7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-

Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie. 
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8. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Sanoku. 

9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-
Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli. 

10. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 

11. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku 
szkolnym 2014/2015. 

12. w sprawie deklaracji współpracy przy organizacji na terenie województwa 
podkarpackiego XXV Światowego Jamboree Skautowego i imprez poprzedzających. 

13. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2015. 

14. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 

15.  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów – 
Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

W związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad sesji 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 

Za wprowadzeniem punktu w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa 
Podkarpackiego oraz uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu 
Województwa Podkarpackiego  głosowało 14 radnych, 3 było przeciw, trzy osoby 
wstrzymały się od głosu.  

W związku z powyższym wynikiem głosowania Zarząd Województwa Podkarpackiego  
wycofał kolejny punkt dotyczący wyboru Członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego jako bezzasadny. 

Za wprowadzeniem projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie głosowało 29 
radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu głosowało 28 
radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu głosowało 
jednogłośnie 30 radnych. 
 
Za wprowadzeniem projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle głosowało 
jednogłośnie 30 radnych. 
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Za wprowadzeniem projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie głosowało 
jednogłośnie 31 radnych. 
 
Za wprowadzeniem projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku głosowało 
jednogłośnie 31 radnych. 
 
Za wprowadzeniem projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli głosowało 28 
radnych. 
 
Za wprowadzeniem projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                     
w Przemyślu głosowało 23 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się 
od głosu. 

Za wprowadzeniem projektu w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie 
uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015 głosowało jednogłośnie 30 radnych. 

Za wprowadzeniem projektu w sprawie deklaracji współpracy przy organizacji na 
terenie województwa podkarpackiego XXV Światowego Jamboree Skautowego                      
i imprez poprzedzających głosowało jednogłośnie 28 radnych. 

Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2015 głosowało jednogłośnie 27 radnych. 

Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 
głosowało jednogłośnie 27 radnych. 

 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XLVIII sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów XLVI i XLVII  sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 
r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za  2013 
r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego 
przy Uzdrowisku Rymanów S.A. i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w 
Rymanowie Zdroju. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym 
uczniom w roku szkolnym 2014/2015. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji współpracy przy organizacji na terenie 
województwa podkarpackiego XXV Światowego Jamboree Skautowego i imprez 
poprzedzających. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
na rzecz Gminy Boguchwała. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
27. Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXV/649/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 
Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI. 
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32. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji projektu 
uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o 
obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polańczyk. 
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Horyniec-Zdrój. 
35. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rymanów oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Rymanów. 
36. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów. 
37. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sanok oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Sanok. 
38. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieniawa oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Sieniawa. 
39. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Roźwienicka 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Roźwienicka. 
40. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-

Bielowy oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-Bielowy. 
41. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Laszki oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Laszki. 
42. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązownica oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązownica. 
43. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bojanów oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Bojanów. 
44. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielopole 

Skrzyńskie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wielopole Skrzyńskie. 
45. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Tuczempy i 

Kostków oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Tuczempy i Kostków. 
46. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Czermin oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Czermin. 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krasne. 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Łąka. 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Załuże. 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Cieszanów. 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca 

Pio w Przemyślu. 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 
53. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z 

Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kempińskiego w Jarosławiu. 
55. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 
Specjalistycznym w Rzeszowie. 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i 
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rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć 
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

57. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębicy. 

58. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016” w roku 2014. 

59. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu Lotniczego 
„Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

60. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla JST na terenie województwa podkarpackiego. 

61. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2014 r. WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI 

62. Informacja dotycząca udostępnienia nieruchomości Województwa Podkarpackiego 
zewnętrznym podmiotom w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

63. Informacja nt. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2013 – zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 

64. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego za lata 2007 – 2008. 

65. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego za lata 2009 – 2010. 

66. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podkarpackim – 2013 rok. 
67. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 

maja 2014 r. do 9 czerwca   2014 r. 
68. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XLVI sesji w dniu 26 maja  2014 r. 
69. Interpelacje i zapytania radnych. 
70. Wnioski i oświadczenia radnych. 
71. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołów XLVI i XLVII sesji. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że protokoły XLVI i XLVII sesji Sejmiku 
zostały radnym przekazane, nie wpłynęły żadne uwagi w związku z czym zarządził 
głosowanie za ich przyjęciem. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie 26 głosami za. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.  

Radni otrzymali: 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 
r. wraz z informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego oraz: 
 

1. Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2013 r. wraz z opinią 
biegłych rewidentów (zał. Nr 4) 
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2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok 

3. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury 
podległych Samorządowi Województwa za rok 2013. 

4. informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich 
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2013 rok. 
 

Radni otrzymali również: 
 
- Uchwałę Nr III/14/2014 z dnia 5 maja 2014 r. roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2013 rok, 
- Uchwałę Nr XIII/2656/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu odwołania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 16 maja 2014 r. od uchwały Nr III/14/2014 Składu Orzekającego RIO 
w Rzeszowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2013 r. 
uwzględniającą odwołanie Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
- Opinię Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 rok, sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. i informacji o stanie mienia 
Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.), 
- Uchwałę Nr III/38/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu 
wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r. 
 
Dokumenty niniejsze stanowią odpowiednio załącznik 5,6,7,8 do protokołu. 
 
Marszałek Województwa Władysław Ortyl złożył sprawozdanie z wykonania budżetu 
natomiast Skarbnik Województwa Pani Janina Jastrząb przedstawiła prezentację związaną 
z wykonaniem budżetu. 
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że w kwestiach zasadniczych do sprawozdania nie 
można mieć zastrzeżeń, odnośnie spraw rachunkowych i księgowych oczywistym jest, że to 
sprawozdanie zrobione jest poprawnie. W odniesieniu do planowanych dochodów a przede 
wszystkim do planowanych wydatków trzeba dyskutować i wskazać na pewne kwestie, które 
w tym budżecie są niezrealizowane. Niezrealizowane wydatki to niezrealizowane określone 
dobro dla województwa. Po raz pierwszy od dużego czasu zdarzyła się taka sytuacja, że jest 
wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 30 mln zł. To jest właśnie ten element, który 
nie pracuje dla mieszkańców. Przykładem niezrealizowanych inwestycji są ścieżki rowerowe 
a tu można było się strać o środki z PO Rozwój Polski Wschodniej, dzisiaj w wersji, która jest 
już realizowana na 1,2,3 i 4 odcinku to proteza ścieżki rowerowej a nie to, co było w 
zamierzeniu, są to tylko wyznaczone trasy a nie wykonywane konkretne inwestycje. Stwierdził, 
że życzy Zarządowi aby zrealizował w całości ten projekt i żeby nie został on zakwestionowany 
przez instytucję pośredniczącą bo wie, że wskaźniki, które teraz są przedstawiane nijak się 
nie maja do tego, co było planowane. Dodał, iż wyliczył, że planowane dochody 1 mld 200 mln 
zł. minus wykonane dochody wychodzi 46 mln zł. A planowane wydatki w stosunku do 
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wykonanych wydatków tj. 1 mld 225 mln zł. minus 1 mld 112 mln zł.  czyli 113 mln zł. nie 
pracuje dla województwa. To, że poprawiła się sytuacja budżetu, że mamy dzisiaj zadłużenie 
27,8 %, że spłata była możliwa do 15 % tylko 2& planowanych dochodów to jest księgowość i 
on to rozumie natomiast powinno być zdecydowanie więcej po to aby inwestycje były 
realizowane. Zaznaczył, że w roku ubiegłym kiedy poprzedni Zarząd został odwołany, nie były 
jeszcze rozdysponowane wolne środki z roku 2012 i to była kwota wolna w wysokości 46 mln 
zł. miały być rozdysponowane bardzo szybko i był plan jak je wydać w 2013 r. W tej chwili 
wolne środki to już kwota 90 mln 568 tyś zł. Jeżeli była analiza, że mamy nadwyżkę budżetową 
to bardzo szybko można było podjąć decyzje nie koniecznie na projektach inwestycyjnych ale 
na projektach bieżącego utrzymania i wskaźnik dochodów bieżących do wydatków bieżących 
na pewno by się nie załamał bo przecież mamy mnóstwo do zrobienia na drogach 
wojewódzkich. Zaznaczył, że krytyczną uwagę kieruje nie po to żeby w jakiś sposób się 
odgrywać czy wskazywać, że poprzednicy lepiej rządzili tylko po to, aby wyciągnąć z tego 
wnioski bo te wolne 90 mln zł. można już dzisiaj rozdysponować. Dodał, że nie widzi takiej 
inicjatywy aby to było wydatkowane a jest niesamowicie duża potrzeba na współfinansowanie 
z gminami projektów dot. chodników czy na drogi wojewódzkie a tu wspomnieć należy mosty 
w Gminie Bojanów gdzie jeden jest już prawie całkowicie nieprzejezdny bo jest ruch tylko dla 
samochodów osobowych a ograniczenie jest do 20 ton. – jest to przykład z jego okręgu 
wyborczego ale na terenie całego województwa jest mnóstwo takich projektów, które dałoby 
się szybko wprowadzić i zrealizować. Analizując sprawozdanie należy stwierdzić, że można 
było wydatkować środki zdecydowanie odważniej po to żeby więcej zrealizowane zostało dla 
województwa podkarpackiego.  
 
Radny Bronisław Tofil w jego ocenie dyskusja nad sprawozdaniem z budżetu powinna 
wyglądać w ten sposób, żeby dokonać analizy budżetu ale tego przyjętego na sesji budżetowej 
w 2012 r., na której został przyjęty budżet na 2013 r. Ta uchwała zawiera 9 stron i wstęp do 
sprawozdania z wykonania budżetu winien być odniesieniem do tej właśnie uchwały bo 
wówczas jest to czytelne. W części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu brakuje 
informacji o wykonaniu pierwszej wersji uchwalonego budżetu są informacje po zmianach. 
Przykładem niech będzie dział 010 rolnictwo i łowiectwo, gdzie budżet ten pierwszy zakładał 
83 mln 882 tys. 950 zł. plan po zmianach 72 mln 576 tys. Wykonanie 61 633 co procentowo 
daje 84,5%. Wykonania planu wydatków tego samego działu to założenie w budżecie kwoty 
123 mln 500 tys. Po zmianach 95 mln a więc bardzo duży spadek bo aż o 28 mln, wykonanie 
83 mln tj. 86,7%. Dodał, że pozwolił sobie przeanalizować w budżecie te działy, które go 
bardzo interesują tj. bezpieczeństwo publiczne, drogi i zdrowie. Jeśli chodzi o zdrowie to nie 
ma uwag bo budżet został zaplanowany i tutaj nie nastąpiły zmiany w stosunku do pierwszej 
wersji ale analizując melioracje wodne to modernizacja Wisłoki jest w budżecie, jest w 
sprawozdaniu przedstawionym przez Zarząd ale nie zgadzają się kwoty. Zadanie o wartości 
kosztorysowej 24 mln tu jest podana zupełnie inna kwota. Wisłoka II – zadanie zakończone – 
kwoty są współgrające natomiast brakuje w tym sprawozdaniu zadania ujętego w budżecie 
„ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów” w tym Strug etap I – zadanie o wartości 
kosztorysowej 36 mln zł. Brak jest też zadania San I etap I – one mogą się znaleźć w dalszej 
części sprawozdania ale tak jak powiedział nie będzie tego szukał w kolejnym dziale skoro 
było to zatwierdzone w tym dziale na sesji budżetowej w 2012 r. Kolejny temat to Program 
aktywizacji gospodarczo -  turystycznej województwa podkarpackiego przez promocję 
cennych przyrodniczo – krajobrazowo wskazanych terenów łąkowych tzw. Program wołowina, 
zaznaczył, że miał i ma zastrzeżenia co do tego programu, zgłaszał swoje uwagi razem z 
Radnym Koniecznym w projekcie budżetu na rok 2013, na rok bieżący. W sprawozdaniu 
przedstawionym przez Zarząd mamy realizację tego programu, są koszty produkcji i emisji 
spotów telewizyjnych w kwocie 7 350 zł., koszty produkcji i emisji materiału filmowego 24 000 
zł., organizacja konferencji promującej i zamykającej program w kwocie 15 960 zł. (ciekawe, 
że jest to konferencja zamykająca program, który jest w dalszym ciągu realizowany), 
monitoring przyrodniczy obszarów przeznaczonych w kwocie 15 000 zł i dotacje celowe dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 898 296 zł. Brakuje tutaj wykazu kto i ile 
otrzymał z uzasadnieniem, brakuje konkretnego sprawozdania, co z tego wynika. W jego 
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ocenie jest to kolejna dotacja taka sama jak unijna dotacja do hektara, w tym przypadku jest 
to dotacja unijna do sztuki wołowiny w granicach 300 zł. W dziale 600 transport i łączność jest 
bardzo dużo zadań ale nie znajduje to odzwierciedlenia w sprawozdaniu. Zarząd przedstawił 
opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków 
budżetu UE i źródeł zagranicznych dokonanych w trakcie roku i są tu powyjmowane 
poszczególne zadania i np. RPO wydatki w ramach melioracji wodnych początkowo była kwota 
84 mln a w sprawozdaniu jest, że zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia jest 28 mln 160a na 
31 grudnia 3 293 wykonanie. Zaznaczył, że nie znajduje takiej sumy w tym budżecie, 
przeanalizował całą część tabelaryczną, część opisową i czegoś takiego nie ma dlatego dla 
niego jest to niejasne i nie wie czy to zostało dobrze wykonane czy też źle. Stwierdził, że takich 
przykładów mógłby podawać dużo a mówi o tym dlatego, że dalej są takie zadania, które są 
wprowadzone i np. w ramach działu 926 rozdział 92 695 plan wydatków wynosił 91 925 w tej 
pierwszej wersji i jest odzwierciedlenie, że w wykonaniu również jest taka kwota. 
Przedstawiając to sprawozdanie Zarząd przedstawił zakamuflowaną opcję bo konia z rzędem 
temu, kto dokładnie przeanalizuje to wszystko czy zostało wykonane tak jak zostało 
zaplanowane a jeśli były zmiany to gdzie one nastąpiły. Kończąc wspomniał o sprawozdaniu 
komisji rewizyjnej, które jest najlepszym dokumentem jaki został przedstawiony z tym, że w 
jego wstępie jest zapis „ po dokonaniu analizy ww. dokumentu a także po wysłuchaniu 
dodatkowych objaśnień złożonych przez Marszałka Województwa Komisja Rewizyjna wyraziła 
swoją opinię na posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r.” Z przykrością stwierdził, że posiedzenie 
na którym zostało ono przyjęte było bardzo dziwne bo trwało do 20 min i takiego sprawozdania 
Marszałek nie składał dlatego, że jak przyszedł to posiedzenie było już zamknięte. Poza tym 
na jednej ze stron jest zapis, że „odszkodowania zostały wypłacone w 2014 roku co umożliwi 
zaliczenie tych wydatków do kosztów kwalifikowanych w nowej perspektywie finansowej „ – 
stwierdził, że nie rozumie faktu, iż w sprawozdaniu za 2013 r. mówi się o płatnościach 
dokonanych w 2014 r. Porównując wykonanie dochodów 94,5%, wydatków  90,8% oraz 
uzyskanych przychodów  i dokonanych rozchodów powstaje dodatni wynik, po rozliczeniu roku 
budżetowego, w wysokości 90 mln 568 tys. stanowiący wolne środki budżetowe do 
wykorzystania w 2014 r. Stwierdził, że na Komisji Głównej padła informacja, że te środki 
zostały już praktycznie rozdysponowane a zostało jedynie 4 mln zł. Dodał, że zgadza się 
całkowicie z Radnym Cholewińskim, że te środki powinny pracować w trakcie roku 
budżetowego a ma wrażenie, że Zarząd dokonując takiego wyboru dążył do tego, żeby mieć 
środki do własnej dyspozycji bo to Zarząd nimi obecnie dysponuje. Na koniec ciśnie mu się na 
usta powiedzenie, które kiedyś usłyszał od pewnej pani profesor „po to są działy, rozdziały, 
żeby radne nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały”. 
 
Radny Władysław Stępień realizacja budżetu województwa w każdym roku jest zjawiskiem 
elastycznym ponieważ kilkanaście razy w roku Zarząd proponuje dokonywanie zmian w 
budżecie dostosowując bieżące dochody i wydatki do aktualnej sytuacji i potrzeb wynikających 
w trakcie roku. Mówi to po to aby na koniec roku budżetowego nie było takiej sytuacji, że 
zostaje nam dużo środków a mogliśmy zrealizować wiele celów, które radni zgłaszali w trakcie 
roku. Jak zgłaszał Zarząd pewne przesunięcia to radni głosowali szanując wolę Zarządu ale 
jak zgłaszał radny czy klub radnych jakąś propozycję zmian to oczywiście wszystko było od 
razu na nie. Została wprowadzona bardzo niedobra moda, że wszelkie poprawki zgłaszane 
przez radnych zostają gremialnie odrzucone na początku a potem ewentualnie będziemy się 
zastanawiać, które ewentualnie wnieść a które nie. Zaznaczył, że rozumie, iż rządzący 
odpowiadają za województwo i mają swoje priorytety ale warto czasami zwrócić uwagę na 
mądrość opozycji. W roku 2013 omal nie przepadł program Podkarpacka Wołowina, w tym 
samym roku zaniechano kontynuowanie Programu Bezpieczne Boiska. Próbowaliśmy 
zwiększać środki na realizację Programu Rozwoju i Odnowy Wsi Polskiej –  z wielkimi oporami 
i w bardzo minimalnym stopniu te środki wzrosły pomimo tego, że wniosków z rad sołeckich i 
gminnych jest bardzo wiele. Część samorządów się zniechęciła bo przy tak mizernych 
środkach mieli świadomość, że nie mają szans na skuteczne zgłaszanie swoich projektów. 
Komisja Rolnictwa zgłaszała potrzebę znacznego zwiększenia środków na potrzeby 
melioracyjne – część inwestycji się udała ale patrząc na oszczędności jakie są uważa, że 
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można było znacznie więcej. Była również propozycja komisji aby wprowadzić stały element 
pt. „Modernizacja urządzeń melioracyjnych” do budżetu województwa. Dodał, że w roku 
ubiegłym zgłaszał propozycję podwyższenia środków aby rozpocząć przygotowania do 
wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej Wrzawy – Gorzyce – chodziło o przygotowanie 
pieniędzy na dokumentację, Zarząd oświadczył, że nie ma pieniędzy i rozpocznie inwestycję 
w 2014 r. a okazuje się, że te pieniądze mogły być. Podobnie jest ze zgłoszoną przez niego 
poprawką o zwiększenie środków dla dr Materni i jego służb, które się zajmują naszymi 
drogami, ta poprawka również przepadła. Wyraził nadzieję, że Marszałek Romaniuk stanie na 
wysokości zadania i ta sprawa w końcu ruszy. Zgłaszana była również propozycja 
wprowadzenia Programu Przyjazna Remiza aby Sejmik włączył się do finansowania strażaków 
ochotników w bardzo symbolicznej kwocie 10 000 na jedną remizę. Chodziło o zakup sprzętu 
audiowizualnego, stołów, krzeseł itp. Przewodniczący Konieczny naciska na to aby młodzież 
gromadziła się wokół remiz i to bardzo szczytny cel bo należy tę młodzież od komputerów 
odrywać jednak okazało się, że na to też nie ma pieniędzy. Zwrócił się do Zarządu 
Województwa aby podczas realizacji bieżącego roku budżetowego, przewidując oszczędności 
w pewnych dziedzinach, kierować te pieniądze na wymienione przez niego czy też innych 
radnych cele. Poprosił aby w stosownym momencie korygować budżet po to by oczekiwania 
mieszkańców województwa były realizowane.  
 
Radny Mieczysław Miazga stwierdził, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwoływane było 
dwa razy ponieważ na pierwszym terminie nie zostałoby osiągnięte quorum. Na posiedzeniu 
w dniu 19 maja quorum było ale jak zwykle wszystkim się śpieszyło i proszono o rozpoczęcie 
punktualnie o godz. 12. Poinformował, że rozpoczął obrady, przegłosowany został porządek 
a następnie miała miejsce realizacja poszczególnych punktów. W każdym z punktów on jako 
Przewodniczący prosił o dyskusję ale nikt nie chciał zabierać głosu dlatego też posiedzenie 
odbyło się bardzo szybko – nie mogło być inaczej skoro nie było dyskutantów. Pan Marszałek 
spóźnił się na posiedzenie zaledwie kilkanaście minut ale punkty były już wypracowane. 
Toczyła się jeszcze dyskusja w punkcie sprawy różne.  
 
Radny Mirosław Karapyta jako radny niezależny stwierdził, że odnosząc się do głosów 
przedmówców chciałby w szerszym kontekście poruszyć asekurację w kwestii zadłużenia. 
Poruszając temat Programu Wołowina stwierdził, że działania Pana Marszałka w sprawach 
cargo i wizyta w Stanach Zjednoczonych to bardzo cenne inicjtywy z ubolewaniem stwierdza 
jednak, że Członkowie Zarządu chociażby Marszałek Kuźniar, na przykładzie wspomnianego 
programu, nie podejmuje tego, co jest w nim najistotniejsze a wielokrotnie apelował do niego 
aby kontynuować to co rozpoczął poprzedni Zarząd podczas wizyty w Stanie Alberta. 
Stwierdził, że nie wykorzystana została szansa, jaka podczas tej wizyty i jego bezpośrednich 
rozmów z Wicepremierem Alberty Panem Tomaszem Łukaszakiem kiedy to dowiedział się, że 
dwa województwa pretendują do tego programu tj. zachodniopomorskie i podkarpackie. Po 
wspomnianej wizycie uzyskali zapewnienie Stowarzyszenia Hodowców Bydła Alberty i 
Instytutu Lacombe, który kształci specjalistów na całym świecie, że ich rewizyta odbędzie się 
na Podkarpaciu i ten program będzie kontynuowany. Nie jest to tylko aktywizacja polegająca 
na dotacjach ale na tym aby sprowadzić konkretny materiał zarodowy, podjąć konkretne 
działania na wysokim szczeblu. Pierwszy raz w historii Kanady Wicepremierem Alberty jest 
Polak z pochodzenia, dzięki Pani Joannie Książkiewicz z Ambasady udało się taką wizytę 
zorganizować dlatego też nie jest zrozumiałe to, że program ten nie jest konkretnie 
realizowany a budzi niejasności i kontrowersje wśród radnych. Zaznaczył, że chciałby aby               
w województwie kontynuowane były rzeczy, które są ponad polityczne i ponad partyjne                   
a istotne dla województwa. Nawiązując do tej kontynuacji wyraził swoje obawy o to, co stanie 
się w najbliższym czasie. Mając na uwadze lotnisko mieleckie nasuwa mu się na myśl fakt jak 
w 2001 r. było ono przygotowywane do tego, aby miało uprawnienia lotniska 
międzynarodowego, szansa ta została utracona przez pozorne oszczędności a on ma obawy, 
że ten mielecki wirus obecny Zarząd chce przenieść i zaaplikować Rzeszowowi. Ma tu na 
myśli wojewódzką drogę tzw. Lotniskową ponieważ już ten Zarząd pierwotnie wyraził 
pozytywna opinię do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi 
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wojewódzkiej 869 łączącej węzeł A4Rzeszów Zachodni z węzłem S19 Jasionka połączonej w 
sposób bezkolizyjny z drogami krajowymi miało to miejsce 24 września a następnie 6 lutego 
2014 r. po raz drugi wyraził pozytywną opinię. Obecnie dowiaduje się, że na podstawie analiz 
ruchu na istniejącej drodze 869 nie jest uzasadniona budowa drogi o przekroju 
dwujezdniowym a o przekroju jednojezdniowym. Stwierdził, że powinno tu dominować 
myślenie perspektywiczne i jeśli działania rozpoczęte przez Marszałka w sprawie cargo maja 
mieć właściwy wizerunek to wyjazd jest tu bardzo istotny. Jeżeli ktoś ma decyzję środowiskową 
na wszystko to zmiana koncepcji przynajmniej rok do tyłu, co oznacza wstrzymanie robót. 
Budowa była realizowana na zasadzie projektuj – buduj co znaczy, że województwo będzie 
musiało ponieść wszystkie koszty na utrzymanie pracowników, sprzętu itd. Zaznaczył, że we 
wszystkich działaniach mających odzwierciedlenie w budżecie powinno się postawić zarówno 
na elementy rozpoczęte przez poprzedni Zarząd jak i te rozpoczynane przez Zarząd obecny. 
Dodał, że poprzedni Zarząd nie spał i nie ma sobie nic do zarzucenia w zakresie tego co 
powinno być priorytetem dla województwa. 
 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek zaznaczyła, że w odróżnieniu od przedmówców 
chce podziękować Zarządowi a przede wszystkim Marszałkowi Władysławowi Ortylowi, który 
jest mądrym i dobrym gospodarzem naszego województwa. Dodała, że nie chce przypominać 
w jakiej atmosferze przejął on kierowanie województwem w dniu 27 maja 2013 r., zablokowane 
były fundusze unijne, źle była przygotowana inwestycja budowy Centrum Kongresowo – 
Wystawienniczego. Stwierdziła, że jest dumna z faktu, iż Marszałkiem jest Pan Władysław 
Ortyl i wszędzie gdzie jest słyszy same pozytywne opinie w związku z czym dziwi ją fakt, że 
przedmówcy tak źle życzą Panu Marszałkowi, dodała, że ona zawsze dobrze życzyła 
wszystkim Marszałkom bo życzy dobrze sobie i wszystkim mieszkańcom podkarpacia. 
Stwierdziła, iż wie, że potrzeb inwestycyjnych jest bardzo dużo szczególnie w kwestii budowy 
dróg i obwodnic ale Pan Marszałek przygotował przecież program budowy obwodnic. W 
sprawie budowy drogi Bojanów – Jeżowe i mostów na niej ona już wielokrotnie rozmawiała z 
Marszałkiem, była u niego z wójtem i Marszałek włączył tę inwestycję do realizacji. Dodała, że 
zdaje sobie doskonale sprawę z ogromu potrzeb bo często jeździ po naszym województwie i 
ostatnio odwiedziła Bieszczady i dobrze, że podejmujemy uchwały i dajemy tam pieniądze bo 
naprawdę tam też żyją ludzie i musimy dbać o równoważny i zgodny z prawami przyrody 
rozwój środowiska ale i o to aby wszystkie regiony się równomiernie rozwijały. Zaznaczyła, że 
Pan Marszałek ma przede wszystkim wizję rozwoju województwa i na sesjach Sejmiku przy 
okazji różnych zagadnień ją prezentuje. Wyraziła nadzieję, że Marszałek dotrwa nie tylko do 
końca tej kadencji ale będzie marszałkiem na kilka kolejnych. Podziękowała Pani Skarbnik i 
pracownikom księgowości za przygotowanie sprawozdań finansowych oraz radnym za dobrą 
pracę w komisjach i poprosiła o przeniesienie tego również na obrady Sejmiku. 
 
Radny Zygmunt Cholewiński zaznaczył, że nie pamięta aby w swojej wypowiedzi cokolwiek 
wspomniał o Panu Marszałku, stwierdził, że Wiceprzewodnicząca próbuje dyskusje 
ukierunkować przeciw Marszałkowi a z niej nic takiego nie wynikało bo mowa była o budżecie 
i o sprawozdaniu z jego wykonania. Zatroskani o realizacje niektórych inwestycji wskazywali, 
co i jak należałoby zrobić wskazując wolne środki i fakt, że po raz pierwszy wypracowana 
została nadwyżka budżetowa, co wcale nie jest dobre.  
 
Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że sprawa nadwyżki nie jest absolutnie powodem do 
dumy bo to nie jest firma gdzie wypracowuje się zysk, w przypadku województwa są to nie 
wydane pieniądze natomiast zaznaczyła by pamiętać w jakiej przestrzeni czasowej to się 
dzieje bo można było podjąć decyzje odnośnie wydania tych środków tylko pojawia się pytanie 
czy decyzje te były by ulokowane we właściwym czasie i dawały efekt racjonalny. Były w tej 
kwestii dylematy i pole manewru było zawężone. Jednym z przywołanych projektów, który 
mógłby pochłonąć tę nadwyżkę były ścieżki rowerowe – jest emocjonalnie związany z tym 
projektem ale to nie może powodować, że będziemy bardzo wylewni i będziemy podejmować 
nieracjonalne decyzje. Zgodził się z tym, że jest to projekt zagrożony jednak jest pod 
szczególnym jego nadzorem jak i całego UM oraz jednostek. Stwierdził, że nie było możliwe 
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uzyskanie środków na ścieżki po pierwszym przetargu, wiele województw nie miało 
rozstrzygniętych przetargów. Dzisiaj dopiero pojawiają się pierwsze województwa jak 
świętokrzyskie czy lubelskie gdzie pojawiają się pierwsze odcinki jeden czy dwa. Ani PARP 
ani Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie były gotowe do tego, któremu województwu ile 
dołożyć. Wskaźniki się radykalnie zmieniają ale trzeba będzie przejść nad nimi do porządku 
dziennego dlatego, że przetargi pokazywały jak te kwoty ciągle wzrastały czyli studium 
wykonalności zakładało zbyt optymistyczną wersję, dzisiaj wiemy już, że było ono źle 
przygotowane. Ponadto były jeszcze inne błędy chociażby to, że przejazd kolejowy przez który 
przebiegała ścieżka był kompletnie zmodernizowany i nawet jak byśmy przymknęli oczy i 
puścili to ktoś by w konsekwencji rozliczenia pokazał to jako środki niekwalifikowane bo to 
absolutnie nie mogło być objęte zakresem tych ścieżek. Stwierdził, że zostało wszystko 
zweryfikowane raz – nie udało się , teraz drugi raz i obecnie staniemy przed takim dylematem, 
że albo te ścieżki będą jeżeli się okaże, że są kwoty za małe albo będziemy musieli dołożyć z 
budżetu czy też uzyskać jeszcze jakąś część z Ministerstwa. 
Mamy 30% zadłużenia gdzie niektóre województwa mają 60% ale pytanie jest takie z czym 
wchodzimy w nową perspektywę finansową, wskaźniki mamy na „styku”. Na nadwyżce 
budżetowej na pewno zaważyło pierwsze półrocze kiedy to miała miejsce stagnacja. 
W kwestii poruszonej przez Radnego Tofila odnośnie sprawozdania adekwatnego do 
pierwszej uchwały budżetowej to oczywiście można było tak zrobić, jeżeli chodzi o stopień 
szczegółowości to się odbywa na komisjach – można to również na sesji przedstawiać ale my 
musimy się odnieść do całości budżetu wraz ze zmianami, taka jest definicja i do tego 
zobowiązują regulacje ustawowe, RIO i biegli. Zarząd budżet ratował dlatego miały miejsce 
jego zmiany w trakcie roku, na półrocze była realna możliwość przekroczenia limitu zadłużenia 
i to było najważniejsze zadanie w stosunku do budżetu. 
W kwestii programu wołowina to cały czas jest on analizowany a on osobiście uważa, że musi 
być taki czas, że trzeba się do tego odnieść kompleksowo. Ten program funkcjonuje i nie da 
się go ocenić kompleksowo ani po pierwszym ani po drugim roku. Sprawa tej wołowiny wpisuje 
się też ewidentnie w cargo bo myślimy w pierwszej kolejności żeby tam wysłać transporty 
towarowe na produkty przemysłowe ale mówimy też o tym, że jest potrzebne przejście 
sanitarne bo chcemy dać możliwość wywozu i importu żywności. Kwestia tego na ile my się 
odniesiemy do Alberty jest jeszcze przed nami, zaznaczył, że słyszał o tym jednak nie dostał 
żadnego raportu, który byłby z Kanady i dawał jednoznaczne potwierdzenie celowości tamtych 
działań. Nie ma raportu, który wskazywałby na wnioski, które należałoby kontynuować 
aczkolwiek wydarzenie miało miejsce.  
A’ propos przysłowia zacytowanego przez Radnego Tofila to trzeba pytać i pogłębiać wiedzę, 
Pani Skarbnik przedstawiła szczegółową prezentację ale zawsze można dopytać, można 
również było złożyć wniosek na komisji o przedstawienie na sesji odniesień do takich czy 
innych kwestii. Zaznaczył ponadto, że faktycznie spóźnił się na posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
ok. 15 min jednak jej przebieg był taki jak to dzisiaj Przewodniczący Miazga zrelacjonował. 
Odnośnie wypowiedzi Radnego Stępnia to taka jest reguła, że są poprawki odrzucane i są 
takie, które są wprowadzane. Program wołowina nie przepadł natomiast wymaga gruntownej 
oceny i będzie on oczekiwał od Komisji Rolnictwa aby się odniosła do tego programu. Na 
wiejskie boiska pieniądze były a kwestii tego czy w takich ilościach jak było wcześniej nie chce 
poruszać. Co do odnowy wsi to praktycznie wszystkie wnioski zostały zaakceptowane. Jeżeli 
chodzi o zwiększenie środków na dokumentację to formuła zwiększania środków z budżetu na 
dokumentację, Zarządu nie interesuje dlatego, że chce wykorzystywać na to środki z pomocy 
technicznej, pierwsze kroki w tym kierunku zostały już w tym roku poczynione, że to właśnie z 
pomocy technicznej idą środki na dokumentację i przygotowanie projektu bo po to ona jest. 
Wszelka aktywność społeczna czy to w obszarach miejskich czy wiejskich jest potrzebna i 
Zarząd to wspiera – kwestia jest jak zwykle skali, można by się spodziewać, że jest rok 
wyborczy więc to gromadzenie się w remizach będziemy bardziej popierać jednak robimy to 
normalnie, nie przeznaczamy większych środków ze względu na rok wyborczy. Jeżeli chodzi 
o rozwiązania Komunikacyjne wokół lotniska to już wcześniej pytała o to Radna Teresa Kubas 
– Hul, odpowiedź została radnej przekazana, osobiście ją podpisał z uwagą o dołączenie do 
niej mapek. (Radna stwierdziła, że nie otrzymała przedmiotowego pisma) Marszałek 
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zaznaczył, że za zgodą radnej prześle tę odpowiedź również radnemu Karapycie i przeprosił 
za fakt nieotrzymania odpowiedzi przez radną do tej pory jednak jak mówił wcześniej została 
ona przez niego podpisana i był pewien, że została wysłana – poinformował, że wyjaśni tę 
kwestię. Ponadto stwierdził, że nie możemy patrzeć tylko na jedną drogę, że ona musi być 
dwujezdniowa a musimy patrzeć układem komunikacyjnym i właśnie to rozwiązanie wchodzi 
w taki układ komunikacyjny. Dodał, że on nie jest przekonany, że ta droga powinna być 
dwujezdniowa tym bardziej, że przebiega przez obszar gdzie dokonać należy bardzo wielu 
wyburzeń i jak wejdziemy w teren gdzie mamy do czynienia z materią ludzką to rzeczy się 
komplikują. Zaznaczył, że będą chcieli aby Rzeszowski Obszar Funkcjonalny odniósł się do 
tej drogi bo jest to dla niego bardzo ważna sprawa i cargo, które chcemy robić m.in. uzasadnia, 
że ta droga koniecznie powinna być zrobiona. Kończąc podziękował za debatę, również za te 
głosy krytyczne, które wykorzysta w przyszłości bo jest tak, że pewne instytucje mają mądrość 
zbiorową wynikającą z doświadczeń lat poprzednich. 
 
Radny Mirosław Karapyta odnosząc się do wypowiedzi Marszałka stwierdził, że źle został 
zrozumiany kontekst jego wypowiedzi gdyż mówiąc o tej drodze poddał pod wątpliwość pewne 
sprawy techniczne chociażby to co oznacza wstrzymanie robót i jakie mogą być skutki. Jeżeli 
Marszałek twierdzi, że zostało to poddane weryfikacji a dodatkowo jest odpowiedź skierowana 
do Radnej Kubas – Hul, której on nie znał to jak najbardziej prosi o jej otrzymanie. Zaznaczył, 
że na początku swojej wypowiedzi podkreślił, że bardzo ceni Marszałka i chciałby żeby 
wszystko było spójne, jeżeli ta droga ma mieć konkretne założenia i bezkolizyjne rozwiązania 
to wspomina o tym nie dla czystej krytyki tylko dla dobra województwa bo jest to coś, co wiąże 
się z kontynuacją. Nawiązując do programu wołowego podkreślił, że cieszy się, że Marszałek 
Ortyl ceni sobie dobre cechy dobrej organizacji takie jak departamentalizacja czy 
deformalizacja i oczywiście może nie znać raportu ale dziwi się bo nie wie czy szczęściem czy 
nieszczęściem Marszałka jest fakt, że Wicemarszałkiem jest Lucjan Kuźniar, który w 
poprzednim Zarządzie odpowiadał za ten program i w tym Zarządzie również jest za niego 
odpowiedzialny. Stwierdził, że Marszałek może sięgnąć do protokołów z posiedzeń Zarządu 
kiedy to wielokrotnie prosił on Wicemarszałka Kuźniara, który delegował na ten wyjazd 
Dyrektora Departamentu Rolnictwa o przedstawienie raportu w tej sprawie. Usłyszeliśmy w 
Kanadzie, że województwo zachodniopomorskie utraciło prawa do tego programu a my 
mieliśmy prawo w pierwszej kolejności do skorzystania, miało tam miejsce wiele 
merytorycznych dyskusji w związku z czym poprosił raz jeszcze o nie zaniechanie tego. 
 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2013 r.  

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

Radny Janusz Ciółkowski oświadczył, że naciskał przycisk „za” a jego głos widnieje jako 
„nieoddany”. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, że może mieć miejsce reasumpcja 
na co radni opozycji podnieśli głosy sprzeciwu. Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że 
ponownie przeprowadzi głosowanie z powodów technicznych gdyż urządzenie nie uwzględniło 
głosu radnego. Wiceprzewodnicząca Lidia Błądek złożyła wniosek o reasumpcję. 
Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak poprosił o ponowne włączenie urządzenia i 
oddanie głosu zgodnie z wolą radnych tak samo jak do tej pory.  



 
 

14 
 

Przewodniczący Sejmiku ponownie zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.  

Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, było 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Przewodniczący Wojciech Buczak poinformował, że jest wymagane quorum ponieważ radni 
są obecni na sali obrad jednak nie wzięli udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XLVIII/973/14 została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r. 

Radny Zygmunt Cholewiński poprosił o ujęcie w protokole jego wypowiedzi, iż to nie była 
wada urządzenia tylko radny  był nieobecny. 

Przewodniczący Wojciech Buczak stwierdził, że radny był obecny i zabierał głos. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że rozumie, iż jesteśmy w punkcie wystąpienia klubowe 
odnośnie debaty o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa. Wracając do sesji 
zaznaczył, że po raz kolejny coś się zmieniło w tej jakości zarządzania Sejmikiem, zarządzania 
województwem. Na samym początku byliśmy świadkiem, w jego mniemaniu, rzeczy 
niedopuszczalnej pod względem formalno - prawnym i mówi to jako wieloletni praktyk 
samorządowiec, że nigdy nie zdarzyło mu się głosować dwóch różnych punktów jednocześnie. 
Oczywiście Przewodniczący poddał to pod głosowanie – pewnie tak państwo byliście 
umówieni, teraz była bardzo podobna sytuacja, jeden z radnych nie oddał głosu a państwo 
przeprowadzili reasumpcję, bez wniosku o reasumpcję, wniosek o reasumpcję nie był 
głosowany i przeprowadziliście reasumpcję głosowania we własnym gronie, w gronie 16 
radnych co należy podkreślić. Stwierdził, że po to jest tablica, że jeżeli ktoś głosuje to 
zaznaczone jest „oddany” jeśli go nie ma tzn. że nie głosuje i nie jest to awaria sprzętu bo za 
chwilę ten sam radny głosował i okazało się że było zagłosowane.  

W kwestii absolutorium stwierdził, że wiele zostało już powiedziane przez radnych w 
poprzednim punkcie a on chciałby jedynie odnieść się całościowo do wykonania budżetu za 
2013 r. Pan Marszałek swoimi wypowiedziami bardzo mocno popracował nad tym aby 
przekonać niektórych radnych do ostatecznie podjętej decyzji a już w momencie gdzie 
powiedział, że w pierwszym półroczu była jakaś stagnacja decyzyjna to on pyta gdzie była ta 
stagnacja. Miała ona miejsce ale wówczas gdy baliście się państwo podjąć decyzje o CWK, 
trwało to nie wiedzieć czemu aż 3 miesiące, to była ta stagnacja, która spowodowała, że m.in. 
w wielu punktach ten budżet nie jest wykonany a to wcale nie dobrze, że jest nadwyżka 
budżetowa. Stagnacja decyzyjna jest do dzisiaj w sprawie ścieżek rowerowych jednego z 
najważniejszych projektów realizowanych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej – dzisiaj 
to już nie są te ścieżki które były, dzisiaj to już jak nazwał to Radny Cholewiński, proteza. 
Gdybyście państwo podjęli decyzje przy pierwszym przetargu o realizacji tego projektu i 
szukalibyśmy tych środków to dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu i to samo Panie 
Marszałku mówią radni koalicyjni w kuluarach. Rok 2013 miał być rekordowym jeżeli chodzi o 
nakłady finansowe na służbę zdrowia, miał być dlatego, że to już we wrześniu decyzją Zarządu 
zabrano podkarpackiej służbie zdrowia 15 mln zł., mało tego nie został wykonany nawet ten 
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zmieniony plan nie mówiąc o pierwotnym. Wykonanie w 2013 r. to 45,5 mln zł., w 2012 r. 
wykonanie było blisko 55 mln zł. Zarząd twierdził, że czeka na środki unijne ale inwestycja 
mogła być realizowana a środki unijne jeżeliby się zwolniły to były one kwalifikowane – nic nie 
stało na przeszkodzi aby to realizować. Paraliż decyzyjny w służbie zdrowia nie jest widoczny 
tylko w jednym elemencie mianowicie polityce kadrowej, najlepsi dyrektorzy zostali zwolnieni 
tylko dlatego, że nie byli po waszej linii politycznej. Dzisiaj poszedł kolejny wniosek z 
zapytaniem do rady społecznej dotyczący Dyrektora szpitala w Krośnie. Szpitala, który był 
największym problemem m.in. Marszałka Cholewińskiego dlatego, że tam ciągle coś się 
działo, poprzedni Zarząd w tym szpitalu wprowadził spokój ale najwidoczniej on się obecnej 
władzy nie podoba mimo tego, że szpital ma coraz lepsze wyniki finansowe. W ciągu roku 
działalności obecnego Zarządu mamy już trzeci Zarząd RARR-u, który realizuje ważne 
inwestycje dla tego województwa. Inżynier kontraktu dla Centrum Wystawienniczo – 
Kongresowego to za mało i powołuje się Pełnomocnika do Realizacji Inwestycji, który w 
pierwszym kwartale zarabiał średnio 25 tys. zł. bo zdaniem tego Zarządu RARR pewnie by 
sobie nie poradził – tak należy odbierać tę decyzję. Wszyscy pamiętamy pierwsze konferencje 
Marszałka kiedy to były organizowane zmiany kadrowe w Urzędzie Marszałkowskim, 
reorganizacja miała dać milion zł. oszczędności a wykonanie wydatków na wynagrodzenia w 
2013 r. to 33 mln zł. a w roku 2012 było 32 mln zł. w bieżącym budżecie jest 4 mln zł. więcej. 
Wszystko było by w porządku gdybyśmy mieli tę wiedzę, że środki te idą m.in. na podwyżki 
dla pracowników a one idą ale dla swoich i problem jest taki, że nierówno traktujecie 
pracowników, nie dajecie podwyżki według stanowiska i zasług, mało tego są przypadki gdzie 
pracownicy z pomocy administracyjnej zarabiają mniej niż zarabiali. Przypomniał Marszałkowi 
sytuację, która go osobiści dotknęła mianowicie środki wolne za 2013 r. to blisko 100 mln zł., 
za 2012 r. to było niespełna 50 mln zł. i wówczas na sesji absolutoryjnej, na której Marszałek 
przekonywał dlaczego nie należy udzielać absolutorium poprzedniemu Zarządowi, powiedział 
wówczas, że środki wolne, które zostały z 2012 r. świadczą o tym, że  inwestycje nie były 
realizowane, że były źle przeznaczane środki, ileż chodników za te 50 mln zł. można by było 
zrealizować. Stwierdził, że jak rozumie Marszałek dzisiaj ten argument podtrzymuje do tego 
aby był to jeden z argumentów do nieudzielenia absolutorium bo ileż chodników można by 
zrealizować za 100 mln zł. 

Klub Radnych PO bardzo merytorycznie podszedł do analizy tego budżetu co państwo widzieli 
w wypowiedziach przedmówców, w jego przekonaniu jest to jedno z najgorszych wykonań 
budżetu tej kadencji. Najgorsze pod kątem inwestycyjnym dlatego też Klub PO zagłosuje 
przeciwko udzieleniu absolutorium. 

Przewodniczący Sejmiku odnosząc się do wypowiedzi radnego raz jeszcze oświadczył, że 
Radny Ciółkowski był obecny na sali i zaraz po głosowaniu zwrócił uwagę, że głosował                   
a urządzenie nie uwzględniło jego głosu dlatego też zarządził powtórne głosowanie.  

Radny Janusz Ciółkowski stwierdził, że pracuje tu już cztery lata i szanuje wszystkich                  
a dzisiaj zobaczył co znaczy litera a nie duch. W dniu dzisiejszym spóźnił się na obrady 
ponieważ nie doczytał i był pewien, że zaczynają się o godz. 11 jak zwykle a nie o 10 ale dzięki 
temu kilkoro dzieci przyjął. Zaznaczył, że nacisnął zielony guzik „obecność” a następnie 
czerwony „za” a że wyszło jak wyszło to trudno. Przypomniał, że jest to głosowanie jawne więc 
równie dobrze mógł tylko podnieść rękę do góry ale to są tylko sprawy formalne jednak gdy 
dowiedział się później, że jest tutaj fizycznie nieobecny to był zdumiony. Dodał, że maszyna 
nie raz się myliła bo jest to tylko maszyna ale nie staje tutaj aby się tłumaczyć tylko raz jeszcze 
wyrazić swój akt woli i stwierdzić, że wtrzyma tutaj jeszcze te parę miesięcy a następni wróci 
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do swoich dzieci bo polityka jest okrutna i on się w tym świecie nie widzi. Takie są prawa 
polityki ale według niego nie wszystko jest białe lub czarne i jeśli jest taka potrzeba to należy 
oddać słuszność przeciwnikowi. Podziękował wszystkim twierdząc, że stanął tu dziś po raz 
pierwszy i być może ostatni.  

Radna Anna Kowalska w imieniu Klubu Radnych SLD, który w sposób odpowiedzialny i 
lojalny podczas całej tej kadencji działa na rzecz dobra województwa. Do przedstawionego 
dziś sprawozdania odnieśli się w sposób szczegółowy słowami radnego Tofila niemniej jednak 
kilka rzeczy należy powtórzyć. Różnica pomiędzy budżetem zaplanowanym w ramach 
dochodów i wydatków 2012 r a zrealizowanym na dzień 31 grudnia 2013 r. jest ewidentna. 
Środki jakie zostały niezagospodarowane są bardzo duże o czym była mowa, przywołuje to 
specjalnie aby poprzeć tych wszystkich, którzy dzisiaj mówili o tym, że te środki powinny 
pracować a nie być przetrzymywane bo tak to należy rozumieć. Mówiąc językiem piłkarskim w 
dwóch przypadkach mamy remis, przypominana jest pseudo afera  z maja 2013 r ale 
przypomnieć należy, że tym samym obecny Zarząd zakończył maj 2014 r. Jeżeli chodzi o 
środki unijne, które zostały wstrzymane m.in. dzięki zaangażowaniu Europosła Tomasza 
Poręby, który 6 marca tak usilnie prosił o zajęcie się przez Komisarza ds. Polityki Regionalnej 
tymi środkami również mamy 1:1, Unia jedynie zaleciła przyglądnąć się jak są wydawane 
środki Poseł Poręba natomiast poprosił o wnikliwe przeanalizowanie i zagwarantował swoją 
wszechstronną pomoc. Nie mówimy jednak o tym, że PARP również wstrzymał pieniądze na 
CWK, o tym wiedzą tylko nieliczni. Zmiany w Zarządzie RARR-u, zmiany na stanowisku 
Inżyniera Kontraktu też o czymś świadczą. Zapytała jakie uprawnienia budowlane ma 
Pełnomocnik Zarządu do Realizacji Inwestycji. Stwierdziła, że Klub SLD przeanalizował jak 
rozwija się województwo pod obecnymi rządami, czy są inwestycje priorytetowe. Analizując 
budżet widać że realizowane są inwestycje podjęte w 2010, 2011 i 2012 r., nie ma nic nowego 
a inwestycja ścieżki rowerowe są zagrożone. Czy w naszym województwie jest coś takiego 
jak zrównoważona polityka czy jest promocja województwa czy dbamy o rozwój naszego 
województwa chociażby w przypadku chodników. Skoro są pieniądze to dlaczego w takich 
miejscach jak Bieszczady, przy drogach wojewódzkich nie ma ani kawałka chodnika. 
Podziękowała w imieniu Klubu za to co zostało zrobione i za to, że Marszałek podtrzymał 
inicjatywę Prezydenta Miasta Rzeszowa współpracy z cargo i ma nadzieję, że przynajmniej to 
będzie inwestycja, która będzie zasługiwała na pochwałę tego Zarządu. Stwierdziła, że pomija 
fakt, że obecną politykę kadrową moglibyśmy nazwać prorodzinną bo to już za daleko poszło 
a od poprzedniej sesji zaczęło się pisanie wniosków o rezygnacji ze stanowisk niektórych 
osób. Chodzi o to, że dobrzy fachowcy zostają zastępowani ludźmi, którzy nie do końca 
gwarantują, że nasze województwo będzie rozwijać się w sposób prawidłowy. Gdy powstawał 
nowy Zarząd uważała, że obecny Marszałek  pokieruje Zarządem w taki sposób, że nasze 
województwo będzie się rozwijać niestety na dzień dzisiejszy pod każdym względem nie może 
się do tego przychylić. W związku z powyższym Klub Radnych SLD będzie głosował przeciwko 
udzieleniu absolutorium. 

Ponadto zwróciła się do większości rządzącej twierdząc, że nie można w taki sposób pracować 
gdyż komisje nie funkcjonują np. dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów 
przed bardzo ważną sesją absolutoryjną Przewodniczący Komisji na złość, tylko nie wiadomo 
komu, zwołuje posiedzenie Komisji na godzinę przed sesją wiedząc, że odbywają się 
posiedzenia Klubów. Zaapelowała aby szanować się nawzajem, poprosiła Przewodniczącego 
Buczaka o zaniechanie tych praktyk i powrót do stałych terminów posiedzeń komisji.  



 
 

17 
 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro odnosząc się do wątku dotyczącego służby zdrowia 
stwierdził, że decyzji podejmowanych w zakresie służby zdrowia było bardzo dużo a zarzuty 
ze strony osoby, która uruchamiała inwestycje z własnych środków budżetowych kiedy można 
było z funduszy unijnych, uruchamiane były inwestycje nie zbilansowane i nie do końca 
wiadomo było kiedy na drugą część inwestycji zostaną uruchomione środki, kiedy ujemny 
bilans był w kwocie 30 mln zł. a rezerwa na pokrycie wynosiła 6 mln zł. Obecnie większość 
szpitali to jedna wielka inwestycja, przygotowują się do tego aby być otwartymi na kierunek 
lekarski bo jest szansa na to, że w 2015 r. powstanie. Przygotowują się nie tylko pod względem 
infrastruktury ale i pod względem kadrowym, ten proces już się dzieje i nie ma zastoju a wprost 
przeciwnie bardzo duże przyspieszenie w porównaniu z tym co było. W związku z wysłanym 
wnioskiem do rady społecznej i rady miasta w kwestii zmiany Dyrektora Szpitala w Krośnie to 
zmiana nie jest podyktowana tym, że osoba ta nie odpowiada Zarządowi politycznie ale 
wpływają skargi na dyrektora, wewnątrz uruchamiają się mobbingi w związku z czym decyzja 
nie jest podyktowana tym, że Pan Dyrektor należy do takiej a nie innej partii bo tak naprawdę 
może się okazać, że on należy do zupełnie innej partii niż był. 

Radny Mariusz Kawa w imieniu Klubu Radnych PSL stwierdził, że wszyscy wiemy, że stara 
maksyma „tyle władzy ile pieniędzy” jest najbardziej czytelną dla podejmowanych decyzji                
i efektywności rozwiązań. Stwierdził, że nie będzie silił się na wielką płomienność 
przemówienia w kwestii absolutorium bo wiemy, że ma ono swoje umocowania w przepisach 
a dla przepisów trzeba respekt mieć. Zaznaczył, że nie do uniesienia jest to, że pracujemy                
w trybie komisji przedsesyjnych, już trzecią bądź czwartą sesje z rzędu mówimy o tym 
pamiętając, że jak Przewodniczący Sejmiku Buczak był Przewodniczącym Klubu PIS to sam 
stawiał na posiedzeniu Komisji Głównej wniosek o to aby posiedzenia komisji merytorycznych 
nie odbywały się przed sesją ponieważ wówczas jest czas na pracę w klubach i 
przedyskutowanie pewnych rzeczy. Dzisiaj ta retoryka jest zupełnie inna, dzisiaj tamte słowa 
już nie obowiązują a stosujemy zasadę, że np. dzisiaj o godz .900 miało miejsce posiedzenie 
dwóch Komisji mianowicie Infrastruktury i Finansów. Zaznaczył, że mógł się podzielić i przyjść 
podpisać się na jednej i drugiej i pójść ale czy to byłoby w porządku. Klubowi PSL w działaniach 
w okresie kilku miesięcy ubiegłego roku, bo taki okres rozpatrujemy, brakuje wizji bo skoro to 
wszystko o miało miejsce do 27 maja było takie złe a dzisiaj widzimy, że de facto Zarząd 
realizuje w 99% to, co było wtedy rozpoczęte to dlaczego mówimy, że było takie złe. Odniósł 
się również do wątku, który nie przewinął się w sprawozdaniach a był przez niego podnoszony 
w trakcie debaty budżetowej otóż w  tym budżecie w sposób znaczący do lat poprzednich 
zmniejszyły się środki na pomoc społeczną i osoby niepełnosprawne. Rozmawiał o tym 
również w kuluarach z Przewodniczącym Buczakiem, który jak mu się wydawało podzielał jego 
zdanie, że nie znajduje uzasadnienia i do dzisiaj ten obszar uzasadnienia nie znajduje. 
Mieliśmy tutaj sytuację wystąpienia Pana Cebuli, może nie koniecznie dobrą proceduralnie ale 
zaznaczył, że gdyby wiedział, że tak się sprawy potoczą to też inaczej sam by się do tego 
odniósł. Oburącz podpisze się pod wnioskiem takim, że skoro 150 czy 200 m powierzchni 
wynajmujemy organizacjom statutowo zajmującym się osobami niepełnosprawnymi to 
dlaczego im tego nie użyczyć bezpłatnie tylko szukać po te 5,7 czy 13 zł z pieniędzy które de 
facto mogą być w sposób inny wykorzystane. Przecież to nie jest ujma rzędu 10 tys. zł. w skali 
budżetu rocznego miliard zł. Odpowiedź na jego interpelację w tej kwestii pokazuje, że ta czy 
inna instytucja ma taniej czy drożej, zaznaczył, że to nie ma żadnej istotności jest to po prostu 
dobra wola określonego, bardzo precyzyjnego działania na rzecz określonych grup osób a 
akurat te grupy w jego przekonaniu i w przekonaniu jego kolegów zasługują na szczególną 
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uwagę. Dodał, że nie chce się powtarzać i przytaczać tego, co mówili jego koledzy ale po 
analizie wewnętrznej Klub PSL również zagłosuje przeciwko udzieleniu absolutorium.  

Przewodniczący Sejmiku odniósł się do sugestii jakoby on był zwolennikiem tego żeby 
posiedzenia komisji stałych odbywały się w dniu sesji – tak nigdy nie było, nie jest i nigdy nie 
będzie. Stanowczo mówił aby komisji nie zwoływać przed sesją, w wyjątkowych sytuacjach 
posiedzenie może odbyć się w trakcie sesji ale to są sytuacje wyjątkowe. To, że komisje są 
zwoływane przed sesja to są decyzje Przewodniczących Komisji, których on nie pochwala                  
i nie akceptuje. Może jedynie apelować do radnych aby nie uczestniczyli w takich 
posiedzeniach.  

Radny Czesław Łączak w kwestii posiedzenia Komisji Budżetu, której jest przewodniczącym 
stwierdził, że zwyczajowy termin posiedzeń to czwartek ale wówczas było Boże Ciało a Kluby 
mogą się odbyć przed komisją, przed godz. 9 czy w trakcie sesji i to też nikomu nic się nie 
stanie gdy taki termin ustali. Z drugiej strony, dla formalności, Statut nie określa kiedy się 
zwołuje komisje. Należy przy tym szanować czas ludzi bo nie wszyscy są z Rzeszowa czy 
bezpośrednio spod Rzeszowa.  

W kwestii absolutorium stwierdził, że rok 2013 obfitował w wiele wydarzeń istotnych dla 
województwa. Na wstępie podziękował radnym PIS oraz Prawicy Rzeczypospolitej, że podjęli 
ten wysiłek aby dokonać dobrej zmiany. Przywróciła ona województwu należyte postrzeganie, 
przywróciła możliwość dobrej współpracy z instytucjami UE a to, że dzisiaj toczy się 
postepowanie w związku z takimi a nie innymi zdarzeniami związanymi z Marszałkiem i z 
większością, która go prowadziła przez cały ten okres to ocena należy do kogoś z zewnątrz, 
Prokuratury, sądu, w końcu będzie jakieś rozstrzygnięcie. Nie ładnie jest jak SLD czy PSL 
chce stawiać znak równości między tym, co zdarzyło się w maju 2013 r. i tym co dzieje się 
jeszcze teraz a zdarzyło się w maju 2014 r. Poprosił o przyjęcie do wiadomości, że to nie jest 
porównywalne bo co innego zarzuty prokuratorskie a co innego dążenie do wyjaśnienia 
zachowań jednego z Członków Zarządu, że zdradził, w rozumieniu PO czy SLD to już jest 
ocena nie prawna tylko zwyczajowa i kwestia zasad. Podkreślił, że Zarząd, który podjął się 
naprawy województwa, przywrócił odpowiedni standard dbałości o całe województwo. 
Doprowadził do tego, że przyjęta została Strategia Województwa, że nie doprowadził do 
konfliktów przy budowie wiatraków. Jeżeli chodzi o budżet to nie ma zastrzeżeń formalnych ze 
strony RIO, Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie, jeżeli są wątpliwości czy wydatki nie 
powinny być w większym procencie zrealizowane to pewnie tak i jest to zadanie dla nas 
wszystkich na najbliższy rok aby wykorzystywać każde możliwe środki rozwojowe, które winny 
być wykorzystywane na rzecz województwa. To, że główne cele były dobrze realizowane jest 
także w odbiorze zewnętrznym innych samorządów, przygotowania do przyjęcia środków w 
perspektywie 2014 – 2020. Dzisiejsze wypowiedzi klubów opozycyjnych były 
nieproporcjonalną próbą odegrania się na stracie tego, co zostawili w maju 2013 r. Zaznaczył, 
że jest przekonany, iż absolutorium Zarząd winien uzyskać i spokojnie pracować zarówno w 
tym roku jak i latach następnych.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku Janusz Magoń podziękował za bardzo merytoryczną                    
i wyważona dyskusje nt. sprawozdania, miał nadzieję, że w punkcie obecnym będzie podobna 
jednak się pomylił. Jako doświadczony samorządowiec stwierdził, że nie ma takiego pojęcia 
jak niezagospodarowane środki bo rozwinąć to pojęcie tzn. co, na siłę w danym roku 
budżetowym wszystkie środki wydawać po to żeby nie tworzyć i nie mieć wizji przez następne 
lata aby te środki wykorzystać w nowej perspektywie jako środki do wkładów własnych. 
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Marszałek mówił, że mamy taką wizję aby jak najwięcej środków w nowej perspektywie 
przeznaczyć na finansowanie wkładów własnych stąd też prawdopodobnie tego typu decyzje. 
Nie można krytykować działań Zarządu w zakresie braku promocji, braku dbałości o sprawy 
społeczne bo budżet znamy, głosowaliśmy za nim i wiemy o tym, że w zapisach niewiele się 
zmienił i jeżeli jest realizowany, jest kontynuacja tych zadań które były wcześniej to nie należy 
krytykować bo krytykujemy poniekąd swoje działania. Działania Zarządu wprowadziły 
uspokojenie i realizacje budżetu 2014 r. Zarząd nie skupił się na totalnej krytyce a wręcz 
przeciwnie skupiał się na kontynuacji zadań zagrożonych, które na pewno nie wynikały z tego, 
że od połowy 2013 r. były podjęte błędne decyzje. Przypomniał, że był taki czas, że będąc 
Burmistrzem Miasta Przeworska boleśnie odczuł zmiany w Krajowym Programie Drogowym 
kiedy to wykreślona została obwodnica Miasta Przeworska. Obecny Marszałek sygnalizował 
skupienie się nad współfinansowaniu łączników do autostrad, podejmował działania o 
pozyskanie nowych środków unijnych co będzie mieć pozytywny skutek w latach następnych. 
Podziękował Zarządowi na czele z Marszałkiem i pracownikom na czele z Panią Skarbnik i 
poprosił aby dyskutując nad realizacją budżetu mieć na uwadze, że realizowany jest nie po 
raz pierwszy przez wielu pracowników. Każdy Zarząd ma prawo dobierać sobie zespół ludzi, 
którzy będą go wspierać w realizacji jego celów. Wyraził nadzieję, że budżet 2014 r. zakończy 
się wynikiem co najmniej tak dobrym jak rok 2013. 

Radny Jerzy Borcz został sprowokowany do tej wypowiedzi przez Marszałka Pióro. Nie 
ukrywa, że zwykle po ludzku zawiódł się na Marszałku Pióro gdyż praca na stanowisku 
Dyrektora szpitala w Krośnie nie była żadną synekurą polityczną i do tej pory nie jest i nigdy 
nie będzie bo to jest trudny szpital. Zarówno radni z Krosna ale i inni, którzy nie są tu po raz 
pierwszy pamiętają co się działo wokół tego szpitala, jak ogromne wokół niego były dylematy, 
jaka była jego sytuacja finansowa. W tym czasie uproszony przez niego dr ekonomii Pan Piotr 
Lenik zdecydował się podjąć tego zadania i dwa lata mamy spokój w Krośnie. Nie potrzeba 
nam reaktywacji komitetu obrony szpitala, to szpitalowi nie służy. Wszystkie wskaźniki 
ekonomiczne przedstawione przez Dyrektora świadczą o jego tytanicznej pracy a miałkich 
zarzutów dotyczących współpracy z podwładnymi bliżej nieokreślonymi w zakładzie pracy 
zatrudniającym 1400 ludzi nie uważa za poważny zarzut. Zobaczymy jak się zachowa rada 
społeczna, jak się zachowają związki zawodowe. Podkreślił, że Pan Lenik jest osoba zaufania 
publicznego, wykładowcą, kierownikiem zakładu zarządzania na krośnieńskiej uczelni, 
założycielem tego kierunku i dwukrotnie radnym Miasta Krosna. Zaznaczył, że ośmielił się 
zabrać chwilę czasu po to aby bronić jego dobrego imienia, poprosił Zarząd o wycofanie się z 
tej decyzji.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nie wie czy powinien się wypowiadać bo siedzą 
w nim dzisiaj naprawdę duże emocje. Wszyscy wiedzą, że był Marszałkiem i miał poparcie 
obecnej tutaj partii PIS, był jej członkiem i w określonych okolicznościach wystąpił. Stwierdził, 
że określa się jako „sierota po POPISie” i chciałby współpracować i z jednymi i z drugimi ale 
dzisiaj Przewodniczący go naprawdę zasmucił bo był dla niego ostoja demokracji a dzisiaj ją 
złamał. Jeżeli się straci większość to wiemy jakie są skutki, nie można szukać innych metod. 
Gdyby dzisiaj podjął inna decyzje to by kolegom powiedział, że głosuje inaczej, jestem za 
sprawozdaniem i za absolutorium, na pewno nie zachował by się inaczej gdyby wcześniej im 
tego nie powiedział. Cały komentarz nad dzisiejszym absolutorium właśnie w tym się zawiera, 
że się zawiódł.  

Marszałek Władysław Ortyl odniesienie do części kwestii tutaj wypowiedzianych miała już 
miejsce w jego wystąpieniu poprzednim więc nie będzie się powtarzała ale część rzeczy która 
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się tu wydarzyła musi sprostować jako ewidentne kłamstwa. Odniósł się do radnego Miklicza, 
że 2,8 mln zł. to jest niewykonanie budżetu w obrębie wynagrodzeń, dali podwyżki, dali 
nagrody – podwyżki systemowe 4% dla wszystkich w tym jakaś część inflacyjna a takiej 
podwyżki nie było od kilku lat. Dostawały osoby, które zdaniem Marszałka czy czyimś innym 
zasługiwały. Zapytał kto zakładał taka kwotę w budżecie, kto przygotowywał ten budżet, 
Zarząd obecnie tylko tę kwotę zredukował, nie jest to chluba, że zostało, należałoby dać to 
ludziom ale Zarząd uznał, że ten milion zaoszczędzony się w tym mieści dlatego tutaj to 
jednoznacznie prostuje bo wypowiedź radnego Miklicza jest błędna. Ponadto stwierdził, że stu 
milionów na chodniki on nie da. W kwestii korespondencji do Radnej Teresy Kubas – Hul 
stwierdził, że sprawdził i odpowiedź została wysłana 29 a 3 czerwca przesyłka została 
odebrana, zapytał czy powiedzieć przez kogo (radna wyraziła zgodę) w związku z czym 
Marszałek poinformował, że przesyłkę odebrał Michał Hul – na co jest potwierdzenie zwrotne. 
Zaznaczył, że jeżeli radna chce to prosi o stosowne dyspozycje do Kancelarii Sejmiku i 
przesyłki do niej będą wysyłane na dwa adresy oraz dodatkowo mailem, można również 
potwierdzać smsem jeżeli będą takie dyspozycje. Marszalek stwierdził, że przepraszał za 
niedostarczenie odpowiedzi ponieważ nie miał stosownej wiedzy ale w obecnej sytuacji to Pani 
Radna powinna przeprosić, że jednak doszło i że to było posądzenie tego Zarządu, że nie 
wysłał w terminie. Jeżeli chodzi o wypowiedź radnej Kowalskiej i o pewna radość, jaką 
wyraziła, że oto była druga afera to nie ma się co z tego cieszy i on naprawdę radości z tego 
tytułu nie wnosi. Na sztuki to Pani Radna ma rację ale na skalę to on nie chce oceniać ale 
należy ją ważyć. Ponadto stwierdził kategorycznie, że PARP nie wstrzymał finansowania na 
CWK to jest po prostu kłamstwo, sprawdzał 15 minut temu i jeszcze pisma nie było. Dodał, że 
na Sali jest przedstawicielka Zarządu PARP-u Pani Teresa Kubas - Hul i może potwierdzić 
(Teresa Kubas – Hul potwierdziła) Marszałek zaznaczył, że zapłacili dwie faktury i nie zapłacili 
żadnych odsetek ani nie ma też żądania odsetek. Stwierdził, że jest to bardzo trudna 
inwestycja i z trudnościami i oporami ale idzie naprzód. Wiemy gdzie są błędy ale były one 
przewidywane, podjęte zostało ryzyko. Zaznaczył, że on sam osobiście, który nie znał tego 
projektu też musiał podejmować decyzje i musiał mieć czas na zastanowienie się. Co do Pana 
Słowika i jego pozycji to Zarząd  odpisywał Radnemu Miliczowi i może dać tę odpowiedź 
również radnej Kowalskiej. Co do prorodzinnej polityki to stwierdził, że tego nie rozumie i się 
nie odnosi. Stwierdził, że prawdą jest maksyma „tyle władzy ile pieniędzy”. Ponadto a ‘propos 
wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że zjazdy i wjazdy na autostrady są błędem przeszłości 
i nie obwinia koalicji czy opozycji ale jak można zrobić  to taniej, prościej albo popatrzeć na to 
kompleksowo to tak będzie. Zaznaczył, że on nie neguje i nie mówi, że rozwiązanie 
komunikacji w układzie lotniskowym jest polityczne czy niepolityczne. Podziękował 
Tadeuszowi Pióro za celne odniesienie się do niewłaściwych wypowiedzi Radnego Miklicza 
jeżeli chodzi o inwestycje w służbie zdrowia bo jak on pytał dlaczego jest taka a nie inna 
wartość danej inwestycji to mu odpowiadali, że Miklicz mówił, że to ma tyle kosztować. 
Obecnie mamy koncepcję na każdą inwestycję, podany termin, zakresy tak jak normalnie w 
cywilizowanych warunkach się robi. Każda inwestycja ma koncepcję, nawet ta w Brzozowie 
bo stwierdził, że nie da pieniędzy budżetowych ot tak, bo tyle uważa dyrektor czy Ortyl czy też 
Miklicz. Marszałek zaznaczył, że wszyscy musimy pamiętać o tym, że to, iż poprawnie 
potrafimy sformułować zdanie to nie znaczy, że mamy rację. Trzeba być o tym przekonanym 
i mieć dowody a nie tylko wypowiadać. Podziękował za wszystkie uwagi, również te krytyczne 
ale stwierdził, że jak coś jest nieprawdziwe to musi to skorygować nawet z przekąsem.  

W 2012 r. były wolne środki w wysokości 68 mln zł., deficyt wynosił 19% więc jak byśmy to 
zbilansowali to też 40 nie wydano zwrócił się do Radnego Cholewińskiego po co tak robić, 
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nadwyżka, deficyt jeszcze jak ktoś wpadłby na pomysł to można by kredyt zaciągnąć, żeby 
zadłużenie powiększyć i żeby się do innych województw zbliżyć. Wszystko jest możliwe ale po 
co. Zwracając się do Radnego Borcza stwierdził, iż myśli, że polityk nie powinien się poddawać 
prowokacjom i jako doświadczony człowiek nie powinien dać się sprowokować  i tutaj był jakiś 
inny wariant podjęcia decyzji niż prowokacja. Zwrócił się raz jeszcze do Radnego 
Cholewińskiego ze stwierdzeniem, że z nikim po kątach o niczym nie rozmawiał. Spiskowanie, 
układanie się, obiecywanie i rozdawanie nie jest jego naturą i tego robił nie będzie.  

Dodał, że w ubiegłym roku 2013 gminy wyłożyły na chodniki kwotę 3,9 mln zł. województwo 
dołożyło 2,1 mln zł. czyli łącznie 5,5 mln zł., obecnie gminy wyłożą 3,8 mln zł. a my daliśmy 
już 4,4 mln zł. i nie wykluczamy, że tej kwoty nie zwiększymy. Ale można wyjść na trybunę, 
poprawnie sformułować zdanie gramatycznie i dać upust swojej niewiedzy. Poprosił aby media 
to zauważyły i sprostowały. 

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że ma odwagę używać słowa przepraszam jeżeli ma 
za co przepraszać, ona osobiście nie odbierała tej korespondencji, poprosiła aby przekazać 
jej dokument potwierdzający kto odebrał te korespondencję ale nie życzy sobie aby w takim 
tonie Marszałek zwracał się do niej jako do radnej i do wszystkich radnych. Przypomniała 
Marszałkowi, że on nie jest radnym i nie może w takim tonie zwracać się do radnych o czym 
już kilkakrotnie mieli zamiar powiedzieć. Dodała, że miała nie zabierać głosu ale ton i sposób 
wypowiedzi pod jej adresem spowodował, że zdecydowała się zabrać głos. Dodała, że RIO 
zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie ale z zastrzeżeniami a o tych zastrzeżeniach bardzo 
mało dzisiaj mówiliśmy. Zarząd z budżetu województwa pokrył blisko 200 tys. zł. kar za 
nieterminową realizację zadań, padła tu dzisiaj wypowiedź, że nie da się tego uniknąć otóż da 
się jeżeli rzetelnie i terminowo realizujemy nasze zadania. Jeżeli porównamy uchwałę 
budżetową z grudnia 2012 r. z wykonaniem po stronie wydatków to jest ponad 370 mln zł. 
niewykonania oczywiście były dokonywane zmiany w trakcie roku ale te zmiany były właśnie 
w związku z tym, że przedłużał się termin realizacji inwestycji, przesuwano inwestycje z roku 
na rok, nie podejmowano decyzji. Brak umiejętności podejmowania decyzji, brak odwagi, brak 
umiejętności zarządzania ryzykiem spowodował to, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu w 
jakim jesteśmy. Możemy w dalszym ciągu przesuwać termin realizacji inwestycji ale 
przypomnieć należy, że w31 grudnia 2015 r. kończy się perspektywa finansowa więc zróbmy 
wszystko aby nie utracić środków, które zostały nam przyznane. Na koniec oświadczyła, że 
nic jej nie jest wiadomo aby Agencja wstrzymała jakiekolwiek płatności w związku z 
realizowanym projektem, ma ona w swoim budżecie zarezerwowane środki dla samorządu 
województwa na realizację zarówno CWK jak i ścieżek rowerowych. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że Pan Marszałek ma niezwykłą lekkość mówienia tego, 
co mu ślina na język przyniesie m.in. o tych stu milionach, których nie dałby na chodniki. 
Stwierdził, że oni też nie tylko to było nawiązanie do wypowiedzi Marszałka sprzed roku „50 
mln które zostało, ile chodników można by za to wybudować”, zaznaczył, że w tym samym 
kontekście wypowiedział się dzisiaj stwierdzając, że zostało 100 mln, ile za to można by 
wybudować chodników. Rok temu Marszałek podawał to jako argument aby głosować 
przeciwko absolutorium, dzisiaj on ten argument podniósł przypominając, co Marszałek mówił 
rok temu i zapytał czy dzisiaj to samo by powiedział. Co do słów, że „Mikilcz mówił, że tyle ma 
to kosztować” to już jest bezczelność ze strony Marszałka bo wielokrotnie rozmawiali na ten 
temat i Marszałek dobrze wie, że kwota była ustalona na podstawie kosztorysu 
przedstawionego przez dyrekcję. Marszałek ten kosztorys musiał widzieć a jeżeli nie to ma on 
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kopię korespondencji w domu bo to Marszałek mu odpowiadał i podpisywał odpowiedź. Mówić 
teraz takie rzeczy to po prostu nie przystoi, nie na tym stanowisku. 

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że otrzymała potwierdzenie dostarczenia 
korespondencji, na którym podpisany jest jej syn, który nie mógł tego uczynić ponieważ 
mieszka razem z nią w Warszawie.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że nie jest potrzebne aby na sesji tę sprawę rozstrzygać, 
może uda się to w przerwie. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego 
za  2013 r. 

Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 15 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 

Przewodniczący poinformował, że uchwała  nie uzyskała bezwzględnej większości 17 głosów 
czyli Sejmik podjął decyzję o nie udzieleniu absolutorium, co jest jednoznaczne  z wszczęciem 
procedury o odwołanie Zarządu. 

Uchwała Nr XLVIII/974/14 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak poinformował, że zarządza przerwę obiadową, 
poinformował również, że o godz. 15.10 odbędzie się posiedzenia Komisji Głównej. 

O godz. 15.30 Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że ze względu na kłopoty z 
nagłośnieniem, których w dniu dzisiejszym nie uda się skorygować prosił radnych chcących 
zabrać głos o wciskanie przycisku „proszę o głos” jednak wypowiadanie się do mikrofonu 
przenośnego dostarczanego przez pracownika KS lub znajdującego się na ambonce, mikrofon 
znajdujący się bezpośrednio na pulpicie każdego radnego zostanie wyłączony. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy 
Uzdrowisku Rymanów S.A. i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie 
Zdroju.  

Stanisław Bartnik Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
poinformował, że komisja wniosła poprawkę do projektu polegającą na zmianie daty 
utworzenia szkoły tj. nie 1 września 2014 r. a 1 lipca 2014 r. w paragrafie 1 i 3, celem objęcia 
procesem nauczania młodzieży, która w okresie wakacji przyjeżdża do uzdrowiska. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 24 
głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/975/14 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie. 
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Przewodniczący poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 25 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/976/14 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/977/14 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu. 

Przewodniczący przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Lidii Błądek która 
poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały jednak przejmując prowadzenie obrad zmieniła miejsce i przez pomyłkę 
zagłosowała na urządzeniu Przewodniczącego Buczaka w związku z czym przeprosiła za swój 
błąd i poprosiła o powtórne przygotowanie urządzenia do głosowania. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/978/14 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle. 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 25 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/979/14 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie. 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 25 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/980/14 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku. 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 26 głosami za, nikt nie był przeciw, 
jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XLVIII/981/14 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli. 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 26 głosami za, nikt nie był przeciw, 
jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XLVIII/982/14 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Stanisław Bartnik stwierdził, że w uchwale powinien znaleźć się zapis im. Jadwigi Iżyckiej 
ponieważ brakowało imienia. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk stwierdził, że w przedmiotowym projekcie jest wszystko 
w porządku ponieważ zmiana o której mówi Przewodniczący Bartnik została już wprowadzona. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 23 głosami za, nikt 
nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XLVIII/983/14 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym 
uczniom w roku szkolnym 2014/2015. 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 24 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/984/14 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji współpracy przy organizacji na terenie 
województwa podkarpackiego XXV Światowego Jamboree Skautowego i imprez 
poprzedzających. 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 26 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/985/14 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Budżetu, Mienia                        
i Finansów, Komisja Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej                 
i Społecznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 26 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/986/14 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Budżetu, Mienia                        
i Finansów i Komisja Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Radny Stanisław Bajda poprosił o więcej informacji ponieważ za kadencji Marszałka 
Cholewińskiego Prezydent Miasta Rzeszowa otrzymał internat przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 
2 w zamian za co zapisane zostało w protokole, że wywłaszczy właścicieli garaży za naszym 
budynkiem i zrobi tam parking jednak przez te 6 czy 7 lat nie dzieje się nic. Nie wiemy co się 
w tej sprawie dzieje i w jakim miejscu jesteśmy a znów oddajemy część pomieszczeń przy ul. 
Targowej, które są naszą własnością, w zamian za plac na którym mamy w Mieście Rzeszowie 
zrobić parking. Dodał, że on wchodził by w porozumienie z Prezydentem wtedy, gdy wywiązał 
by się z pierwszego zobowiązania. Stwierdził, że nie wie dlaczego o tym nie mówimy i do tego 
nie wracamy a teraz znów oddajemy kolejną nieruchomość. 

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar stwierdził, że przez wiele miesięcy toczyły się rozmowy nt. 
zamiany części budynku przy Targowej Nr 1 i Nr 3 w zamian za plac na którym moglibyśmy 
zlokalizować parking, który jest niezbędny aby móc aplikować z projektem na remont budynku 
w którym mieściłby się Wojewódzki Urząd Pracy. Zarówno budynki jak i plac zostały wycenione 
i kwestia uzgodnień polega na tym, że w zamian za przekazanie części tego budynku, który 
ma wartość ok 4 mln zł. i lokal nr 5 o wartości 50 tys. zł otrzymujemy nieruchomość o wartości 
ok 1,5 mln zł. nastąpi jeszcze dopłata do faktycznej wartości tych budynków. Zaznaczył, że 
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budynek przy Targowej 1 wymaga gruntownego remontu gdyż obecnie nie spełnia wymogów, 
jest zbyt wąska klatka schodowa nie spełniająca przepisów przeciwpożarowych, nie ma 
również windy. Koszt remontu byłby bardzo wysoki a nie mamy aż takich potrzeb żeby go 
dokonywać i dostosowywać do użytkowania przez UM. Dodał, że decyzja w tej sprawie jest 
właściwa i dla obydwu stron korzystna.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że tylko 13% budżetu Miasta Rzeszowa to są środki, które 
przechodzą przez UM natomiast inne miasta w tym również Przemyśl czerpie większymi 
rękoma z budżetu województwa. Przypomniała, że również budynek w którym się znajdujemy 
nigdy by nie powstał, gdyby za przysłowiową złotówkę, Miasto Rzeszów nie oddało go na rzecz 
UM. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Rzeszowa do pracy powinni być wdzięczni, że Rzeszów 
się rozwija w tym i Radny Bajda bo z jego rodziny również tu przyjeżdżają do pracy o czym 
ona doskonale wie. Dodała, że do Rzeszowa codziennie przyjeżdża 100 000 samochodów. 
Zaznaczyła aby nie zazdrościć tego, że Rzeszów potrafi sięgać po środki unijne czy tego, że 
dobrze współpracuje z Sejmikiem WP. Zaznaczyła również, że nigdy Prezydent czy Rada 
Miasta Rzeszowa nie mieli pretensji o to, że mało środków biorą. Zapytała jak rozliczył się 
Prezydent Przemyśla z budynków, które otrzymał od Województwa Podkarpackiego. 

Radny Stanisław Bajda stwierdził, że nie usłyszał od Wicemarszałka Kuźniara co z garażami 
i z umową za internat przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2. Zapytał Radną Kowalską kto z jego 
rodziny przyjeżdża do pracy w Rzeszowie i podkreślił, że jest dla niego dziwne, że tak 
strasznie, nie myśląc o województwie, broni ona Miasta Rzeszowa i Prezydenta Ferenca. Po 
zestawieniu wszystkich środków wie, że Rzeszów z powiatem ma 1 mld 200 mln zł. z RPO a 
Miasto Przemyśl ok 100 mln zł. w związku z czym poprosił o nie reagowanie w sposób złośliwy 
na jego słuszną uwagę bo on uważa, że takiemu miastu jak Rzeszów nie musimy aż tak 
pomagać a to ono najwięcej korzysta. Dodał, że równie dobrze prezydent może sobie kupić te 
pomieszczenia do remontu a na swojej działce zrobić parking. Zaznaczył również, że szedłby 
na ugodę gdyby Prezydent postąpił honorowo z tamtym protokołem i z tamta wymianą.  

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar zaznaczył, że sprawdzone zostanie na czym polega notatka 
z tamtych rozmów w tamtej kwestii bo dzisiaj nie jest na to przygotowany i radny otrzyma 
odpowiedź. Korzystając z faktu zabrania głosu stwierdził, że jest ogromnie wdzięczny Radnej 
Kowalskiej z jednoczesna prośba o zadziałanie u Pana Prezydenta aby tamta poprzednia 
sprawę zrekompensować bo powstała taka możliwość, zostały wyburzone budynki po drugiej 
stronie UM po warsztatach i ewentualnie tutaj powstała możliwość skorzystania na jakiś czas 
z parkingów bo brakuje miejsc dla pracowników.  

Przewodniczący Wojciech Buczak poprosił o merytoryczna dyskusję bo to nie jest tak, że 
wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości ma taki charakter, że my coś darujemy 
Miastu Rzeszów. Podjęcie tej uchwały jest bardzo korzystne dla województwa i nie jest to 
żaden prezent dla Miasta bo za część budynku otrzymamy bardzo atrakcyjną działkę przy ul. 
Szpitalnej i dopłatę wynikającą z różnicy wartości.  

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że Przewodniczący w zasadzie powiedział wszystko co on 
chciał wyrazić, wydaje się, że ta wymiana jest jeżeli nie adekwatna to na pewno nie będziemy 
na niej stratni. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 26 głosami za, 1 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Uchwała Nr XLVIII/987/14 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Budżetu, Mienia                        
i Finansów i Komisja Gospodarki i Infrastruktury oraz Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 26 głosami za, 0 przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XLVIII/988/14 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
na rzecz Gminy Boguchwała. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Budżetu, Mienia                        
i Finansów oraz Komisja Gospodarki i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 26 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/989/14 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 25 głosami za, 1 przeciw,                        
0 wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLVIII/990/14 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 24 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/991/14 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 24 głosami za. 
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Uchwała Nr XLVIII/992/14 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/993/14 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/994/14 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 24 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/995/14 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 24 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/996/14 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 24 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/997/14 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/998/14 stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 21 głosami za, 0 przeciw, jedna 
osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XLVIII/999/14 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXV/649/13 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 
Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Gospodarki                       
i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  21 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1000/14 stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2025 WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Gospodarki                       
i Infrastruktury oraz Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały wraz z autopoprawkami. 

Autopoprawki Zarządu do projektu uchwały stanowią załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały wraz z autopoprawkami w wyniku którego została ona przyjęta 
jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1001/14 stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji projektu uchwały 
w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów 
położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu 
ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1002/14 stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polańczyk. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1003/14 stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Horyniec-Zdrój. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  23 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1004/14 stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  25 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1005/14 stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 22 głosami za, 1 przeciw,                        
0 wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr XLVIII/1006/14 stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  23 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1007/14 stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  23 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1008/14 stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Roźwienicka 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Roźwienicka. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  24 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1009/14 stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-
Bielowy oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-Bielowy. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  25 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1010/14 stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  24 głosami za. 
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Uchwała Nr XLVIII/1011/14 stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  23 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1012/14 stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  24 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1013/14 stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielopole 
Skrzyńskie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wielopole Skrzyńskie. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1014/14 stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Tuczempy i 
Kostków oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Tuczempy i Kostków. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  19 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1015/14 stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu. 

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

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 20 głosami za, 0 przeciw, jedna 
osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XLVIII/1016/14 stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krasne. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1017/14 stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Łąka. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1018/14 stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Załuże. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  21 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1019/14 stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Cieszanów. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  21 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1020/14 stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  21 głosami za. 
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Uchwała Nr XLVIII/1021/14 stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego 
im. Jana Pawła II w Krośnie. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1022/14 stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z 
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1023/14 stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kempińskiego w Jarosławiu. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1024/14 stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 
Specjalistycznym w Rzeszowie. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt oraz poinformowała, że Komisja Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały a zgodę na kandydowanie 
wyraził Radny Fryderyk Kapinos. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że w dniu dzisiejszym chodzi o uzupełnienie 
składu rady, która wybrana została na poprzedniej sesji gdyż międzyczasie zmienił się statut 
tej jednostki i w tym momencie rada ma liczyć 7 osób. Na poprzedniej sesji do składu rady 
zgłaszał się Radny Kapinos stąd jego kandydatura została teraz wzięta pod uwagę. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  22 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1025/14 stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały oraz poinformowała, że Komisja Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej zaopiniowała go pozytywnie. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  21 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1026/14 stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębicy.  

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały oraz poinformowała, że Komisje  Gospodarki                 
i Infrastruktury, Budżetu, Mienia i Finansów oraz Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej                        
i Społecznej zaopiniowały go pozytywnie. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie  23 głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1027/14 stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016” w roku 2014. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały oraz poinformowała, że Komisje Budżetu, 
Mienia i Finansów oraz Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
zaopiniowały go pozytywnie. 

Radny Zygmunt Cholewiński poprosił o udzielenie informacji przez Zarząd ponieważ nie 
wszyscy radni wiedzą o co chodzi w tej uchwale. 

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016 jak 
wskazuje sama nazwa funkcjonuje od 2011 r. i jest przewidziany do 2016 r. Jesteśmy jednym 
z czterech województw, które realizują ten program mający na celu poprawę wyglądu jak i 
integrację środowisk wiejskich a szczególnie sołectw. Ponadto ma na celu naukę 
występowania o środki unijne i naukę tworzenia strategii rozwoju sołectwa. Jest on oparty 
również o fundusze sołeckie a z budżetu województwa dofinansowujemy w granicy 10 000 zł. 
Ze wstępnych analiz wynika, że program ten się sprawdza, ma jedno z najlepszych 
wykorzystań środków z programów funkcjonujących ponieważ jest tutaj sporo godzin pracy w 
tzw. społecznym działaniu – grupy inicjatywne pracują osobiście przy realizacji zadań. Dodał, 
że program ten cieszy się dużym zainteresowaniem i powinien być kontynuowany.  
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 22 głosami za, 1 przeciw,                        
1 wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XLVIII/1028/14 stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu Lotniczego 
„Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały oraz poinformowała, że Komisje Budżetu, 
Mienia i Finansów oraz Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
zaopiniowały go pozytywnie. 

Przewodnicząca Lidia Błądek zapytała jak po tym podwyższeniu będzie wyglądała struktura 
udziałów, ile będzie miało województwo a ile nasz partner PPL. 

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar po dofinansowaniu i dodatkowym zakupieniu akcji w spółce 
lotniskowej nasz udział wzrośnie do 53,78%. 

Radny Stanisław Bajda stwierdził, że teraz powinniśmy mieć swojego prezesa skoro mamy 
taką przewagę a PPL nie daje nic. Dodał, że należy tak zrobić aby prezes był nasz. 

Przewodnicząca Lidia Błądek stwierdziła, że wymaga to zmiany umowy spółki ale jest 
określone porozumienie w tej sprawie więc trzeba umów dotrzymywać.  

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że „wiewiórki na Rzeszowie już dawno mówią kto ma być 
prezesem Portu Lotniczego Jasionka”. 

Radny Sławomir Miklicz zwrócił uwagę, że Pan Marszałek nie odpowiedział na pytanie 
dotyczące tego ile przy tym podwyższeniu kapitału PPL wnosi. Dodał również, że chciałby aby 
opowiedzieć o procesie notyfikacji, jak to się potoczyło i czy te pieniądze mieszczą się                        
w ramach tej notyfikacji. 

Radny Zygmunt Cholewiński zaznaczył, że bardzo by się chciało aby nasz człowiek był 
prezesem spółki lotniskowej. Był on nieskromnie mówiąc, jednym z tych, którzy doprowadzili 
do tego, że ta spółka została zarejestrowana jako spółka prawa handlowego ale są takie 
sformułowania w umowie, że bez zgody partnera jakim jest PPL, my tego nie przeprowadzimy. 
Było to wynegocjowane w procesie powstawania tej spółki i pomimo tego, że wzrastają nasze 
udziały to musiały by one jeszcze bardzo dużo wzrosnąć abyśmy mogli sami zdecydować                     
o zmianie umowy w tym zakresie. Ponadto w jego ocenie taka forma, że nie ma drugiego 
partnera biznesowego bo Porty Lotnicze to przedsiębiorstwo na które wpływ ma Minister 
Skarbu i Minister Infrastruktury, gdyby stało się tak, że będziemy mieć władze nad spółką to 
dla procesów biznesowych nie byłoby to wskazane. Dzisiaj obowiązujące zapisy są 
prawidłowe, umów trzeba dotrzymywać. W jego ocenie, patrząc na to jak się to lotnisko rozwija, 
to dobrze, że nie jest ono przejęte pod wpływy polityczne. 

Przewodnicząca Lidia Błądek zaznaczyła, że lotnisko to niezmiernie ważna rzecz, nasze 
okno na świat i myśli, że w przyszłości jak Marszałek Ortyl zrealizuje wszystkie swoje plany 
dotyczące cargo, wołowiny i nie tylko to będziemy Frankfurtem wschodu bo w sposób 
imponujący rośnie liczba pasażerów więc rozwój lotniska też będzie postępował.  
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Wicemarszałek Lucjan Kuźniar notyfikacja ze strony Komisji Europejskiej jest przewidziana 
do kwoty 40 mln 634. Obecnie zlecono niezależnej instytucji zbadanie tej sytuacji po raz 
kolejny i mamy wykładnię, że jest to możliwe jednak ze względów bezpieczeństwa decydujemy 
się na pomoc publiczną w kwocie 8 mln zł. i do tej kwoty udzielamy podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki. Zarządowi zależy na rozwoju portu lotniczego, tam lokalizowane są duże 
inwestycje również w strefie ekonomicznej, żeby zrealizować całość zadania, które będzie 
służyło rozwojowi tej strefy niezbędne jest podwyższenie tego kapitału. Dodał, że te środki 
będą przeznaczone na projekt, który polega na inwestycji w bezpieczeństwo, na odpowiednie 
oświetlenie, na czujniki  związane z bezpieczeństwem lądownia i startem samolotu. 

Radny Sławomir Miklicz zapytał o ile w ramach tej notyfikacji podnieśliśmy kapitał, ile zostało 
w ramach tamtej notyfikacji i ile jeszcze ewentualnie możemy podnieść kapitał w tym 
momencie bo jeżeli mówimy o jakimś bezpieczeństwie to chciałby wiedzieć ile ono wynosi. 

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar stwierdził, że w sumie może być jeszcze udzielona pomoc 
unijna oraz z innych źródeł do kwoty 40 mln, taka jest analiza ekonomiczna i opinia instytucji, 
która badała możliwość tej pomocy. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta jednogłośnie 24 
głosami za. 

Uchwała Nr XLVIII/1029/14 stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla JST na terenie województwa podkarpackiego. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały oraz poinformowała, że Komisja Budżetu, 
Mienia i Finansów zaopiniowała go pozytywnie. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że patrząc na mapę to ta pomoc się dziwnie zbiega z 
pewnymi osobami. Stwierdził, że zrobił analizę pod kontem poparcia w ostatnich wyborów dla 
PiS. Mówiąc poważnie to jedna z tych czterech dotacji jest jak najbardziej potrzebna bo 
rozmowy na ten temat miały miejsce na komisjach, kiedy Zarząd gościł Prezydenta Wałęsę                
w Ustrzykach rozmawiano również o tym z właścicielami Arłamowa i faktycznie jest to 
potrzebna inwestycja w tamtych stronach natomiast pozostałe dotacje są na zasadzie ja dam 
ci tu, ty dasz mi tam i jakoś to będzie. Jeżeli gminy, powiaty mogą otrzymywać od nas dotacje 
na drogi, chodniki to poinformujmy je o tym bo dlaczego nie ma tu Rzeszowa czy Gminy 
Krosno, Rymanów – samorządowcy po prostu nie wiedzieli o tym, że można a może nie było 
takiej możliwości, może to tylko paru panów siadło w gabinecie i ustaliło bo na to mu to 
wygląda. Niestety widać też kto ma jaką pozycję w Zarządzie bo nie ma żadnej dotacji dla 
Powiatu Sanockiego ale to chyba też z tego powodu, że tam PiS miało jeden z najgorszych 
wyników wyborczych więc pewnie też dlatego tej dotacji nie ma ani dla Powiatu Brzozowskiego 
choć tam było już lepiej jeśli chodzi o PiS. Zaznaczył, że właśnie dlatego będzie on przeciwny 
tej uchwale, uważa, że takie dotacje jeżeli już decydujemy się udzielać to przy otwartej 
kurtynie, tak jak ma być a nie pod stołem.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nie będzie się odnosił do tego bo jaki jest podział 
tych pieniędzy to każdy widzi natomiast zapytał czy my swoich zadań nie mamy, czy Zarząd 
już wszystkie swoje zadania zrealizował, czy ma już na wszystko pieniądze i zostaje mu na to 



 
 

38 
 

żeby rozdawać. Kto wyłoży pieniądze na most jeden czy drugi bo on nie wierzy w żadne 
obietnice dopiero jak firma wejdzie w teren to jest to pewne bo nawet jak jest w planie czy                    
w WPF –ie to wszystko jest nic. Sytuacja wygląda tak, że wypracowujemy nadwyżkę bo 
chcemy mieć na rozdanie, będziemy pokazywać, że jesteśmy dobrzy a swoje zadania 
zostawiać. Dodał, że przez Bojanów rzadko jeździ a kiedy już jedzie to samochodem 
osobowym i zawsze przejedzie ale samochody ciężarowe jadące na Nisko nie mają jak tego 
zrobić a powinny te mosty być wyremontowane. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk zaznaczył, że każdy z radnych ma prawo do 
interpretacji poszczególnych uchwał on tylko chce zwrócić uwagę na to, że Starosta Powiatu 
Przemyskiego, Przeworskiego oraz Wójt Gminy Żyraków i Burmistrz Kolbuszowej zwrócili się 
do zarządu Województwa Podkarpackiego poszczególnymi pismami z prośbą o wsparcie. W 
uzasadnieniu do uchwały można przeczytać czego te wsparcia dotyczą. Przypomniał również, 
że takich pomocy j.s.t. Sejmik już udzielał m.in. Gminie Harasiuki, Powiatowi Brzozowskiemu, 
Mieleckiemu, Sanockiemu czy Krośnieńskiemu. Poniekąd brano pod uwagę również to, że 
poszczególne gminy i powiaty wspierają inwestycje przy drogach wojewódzkich i to niemałymi 
kwotami.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że służby Marszałka powinny przed sesją sprawdzić 
sprzęt a nie pozwalać na to aby w trakcie sesji biegać i podawać mikrofon bo on zawsze był 
zdenerwowany kiedy za jego kadencji sprzęt nie zadziałał. Tu służby nie zadziałały a powinny. 
Ponadto zwrócił się do Marszałka Romaniuka prosząc aby przynajmniej z niego nie próbował 
robić wariata bo on doskonale wie jak się to odbywa – najpierw się karze napisać pismo a 
później się daje pieniądze. Robione jest to według uznania a nie zasad a zasada jest taka, że 
mamy swoje zadania, które winniśmy realizować.  

Radny Sławomir Miklicz odpowiedział Marszałkowi Romaniukowi, że przykłady które 
podawał to były pomoce na Centrum Powiadamiania Ratunkowego więc to zupełnie inna 
historia (5 centrów, które powstały w województwie przy udziale naszych skromnych dotacji) 
jeżeli zaś chodzi o przedmiotowe dotacje to jeśli stanowisko jest takie, że zwrócili się z pismem 
i dostaną to obiecuje, że jutro z jego terenu będą 4 takie pisma wysłane faksem. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk jeśli chodzi o potrzeby na drogach wojewódzkich to nie 
jesteśmy w stanie wygenerować środków własnych aby te wszystkie potrzeby zabezpieczyć. 
Na pewno jest to jeszcze odległa perspektywa mimo nowej perspektywy finansowej bo nawet 
tych środków nie starczy. Dodał, że tylko w 2013 r. gminy wsparły województwo podkarpackie 
w kwocie 3 mln 391 zł zaś na 2014 przewidziały już 4 mln zł. 

Radna Anna Kowalska stwierdziła, że jako człowiek pochodzący z małego miasteczka                        
o nazwie Dynów, przez które biegnie droga wojewódzka, wykorzystywana przez co najmniej 
3 lata dla TIR –ów ponieważ wożono pospółkę na budowę autostrad. Kamieniczki zostały 
zniszczone, mieszkańcy cierpieli i do tego czasu nikt im nie zrefundował i nie naprawił tej drogi 
a obecnie dwa lata stoi rozkopane miasto w związku z rewitalizacją. W drodze wojewódzkiej 
trzeba zrobić sanitarkę deszczową i w dalszym ciągu nie ma pieniędzy. Zaproponowała 
Marszałkowi aby zadzwonił do Burmistrza niech ten złoży podanie o środki bo na nie zasługuje. 

Radny Zygmunt Cholewiński 1 mln 300 tys., które w tej chwili rozdajemy to jest jakieś 3 km 
nakładki na drodze wojewódzkiej i tam gdzie są dziury na drodze wojewódzkiej można 
doskonały asfalt położyć w ramach remontu, nie potrzeba niczego więcej i mamy na własnej 
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drodze na zadaniu własnym wyremontowane 3 km, to jest naprawdę dużo i Marszałek o tym 
doskonale wie.  

Członek Zarządu Tadeusz Pióro stwierdził, że przedmówcy we wszystkim doszukują się 
polityki, pijaru i kolesiostwa natomiast on chciał podziękować Panu Mikliczowi, że tak się 
martwi o jego pozycję jako Członka Zarządu poprosił aby się nie martwić bo jest ona na tyle 
mocna, że jest mocna. 

Radny Janusz Konieczny stwierdził, że nie tak dawno Burmistrz Rymanowa zwrócił się z 
prośba o remont drogi wojewódzkiej Brzozów – Daliowa i otrzymał odpowiedź, że wkrótce 
będzie ten remont dokonany. W związku z czym on przekaże Burmistrzowi a by zwrócił się z 
prośbą do Marszałka Romaniuka o środki na drogę wojewódzką bo nie jest to droga powiatowa 
lecz wojewódzka, przebiega przez nasze uzdrowisko i wstyd żeby tak wyglądała. Wyraził 
nadzieję, że efekt będzie prawidłowy. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk stwierdził, że Burmistrz Rymanowa nie ma co narzekać 
bo w kwotach, które zostały zabezpieczone na 2014 r. zarówno na chodnikach jak i na 
nakładkach 70% z obydwu pozycji skorzystał. Nie było to podyktowane faktem czy lubimy 
Burmistrza czy nie ale jest to nasze uzdrowisko i tym Zarząd się kierował. 

Przewodnicząca Lidia Błądek stwierdziła, że w Rymanowie jest piękny most i pięknie 
uregulowana rzeka Tabor.  

Radny Zygmunt Cholewiński zaznaczył, że to nie jest zasługa tego Zarządu bo to zostało 
wypracowane przez poprzedni Zarząd. 

Radny Janusz Konieczny potwierdził i podziękował poprzedniemu Zarządowi a osobiście 
Marszałkowi Cholewińskiemu. Ponadto zaznaczył, że most jest czynny od roku i nie rozumie 
dlaczego teraz był oddawany ale skoro tak trzeba… 

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że faktycznie uroczystość oddania tego mostu była 
wzruszająca, polityków było tylu, że można stwierdzić, że most jest wytrzymały bo wszystkich 
utrzymał a tak na poważnie to rzeka Tabor nie została dobrze uregulowana bo była regulowana 
od góry, wystarczy dobra ulewa i w Ladzinie wszystko pływa. Dodał, że jeszcze za czasów 
AWS – u pomogli Gminie Ladziń na co otrzymali dotacje rządowe bo tam szkoły pływały przez 
źle uregulowaną rzekę, która właśnie była robiona od góry a niżej zrobiła się rynna i wszystko 
pływało, szkoła rok rocznie była do pierwszego piętra zalana. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk zaznaczył, że tonaż tego mostu był rzeczywiście 
przygotowany na to żeby i Radny Borcz mógł na nim stanąć. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 16 głosami za,                      
5 przeciw, przy dwóch wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLVIII/1030/14 stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Lidia Błądek oddała prowadzenie obrad Przewodniczącemu Wojciechowi 
Buczakowi. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 
r. WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI 

Przewodniczący przedstawił projekt oraz poinformował, że Komisja Budżetu, Mienia                       
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

Autopoprawki Zarządu do projektu uchwały stanowią załącznik nr 69 do niniejszego protokołu. 

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się z pytaniem do Zarządu jaka jest jeszcze 
nierozdysponowana kwota nadwyżki i jakie projekty Zarząd zamierza za nią zrealizować. 

Skarbnik Województwa Janina Jastrząb poinformowała, że z wolnej kwoty 90 mln zł. po 
rozliczeniu roku 2013 już w uchwale budżetowej było rozdysponowane prawie 44 mln zł. 
Obecnie uchwałami Sejmiku rozdysponowane jest 86 654 333 zł.  czyli pozostaje do 
rozdysponowania 3 914 520 zł. W tej kwocie 2,5 mln zł. to środki, które czekają na 
przywrócenie jeszcze trwa analiza czy będą do wykorzystania czy nie m.in. jest powierzenie 
zadania Gminie Miastu Rzeszów pn. przygotowanie realizacji łącznika drogi w kwocie 75 tys. 
zł., jest też dosyć duża kwota fundusz kolejowy a więc w tym roku już na pewno nie będzie 
rozdysponowany, środki te na pewno będą przeznaczone na zadania w roku 2015. W tych do 
przywrócenia są również środki unijne dotyczące projektu drogowego z Polski Wschodniej.  
Do rozdysponowania pozostaje 1 373 798 zł. W uchwale w sprawie zmian w budżecie na 
czerwiec jest rozdysponowana kwota wolnych środków 4 946 300 a w niej 4,5 mln na 
rekompensaty do wykonywania przewozów kolejowych. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że w poprzednio podejmowanej uchwale o 
podwyższeniu kapitału spółki lotniskowej Rzeszów – Jasionka rozumie że finansowanie jest z 
rezerwy celowej (Pani Skarbnik odpowiedziała, ze tak z rezerwy celowej z 10 mln), która 
rozdysponowywana będzie uchwała Zarządu i że zostaje jeszcze 2 mln na ewentualne 
podwyższenia. Zaapelował do Zarządu aby wziąć pod uwagę, że przynajmniej częścią kwot, 
które są zwiększyć środki na finansowanie inwestycji na drogach wojewódzkich, co służy 
bezpieczeństwu. Dodał, że on jest zwolennikiem robienia ciągów pieszo – rowerowych, 
asfaltowych ale jednak dla podniesienia bezpieczeństwa należy budować chodniki. 

Marszałek Władysław Ortyl odnosząc się do wniosku radnego Cholewińskiego stwierdził, że 
on powiedział, że nie da 100 mln zł. obecnie czeka na decyzję ile nam wyjdzie na przetargi na 
ścieżkach i wówczas albo dołoży te środki na ścieżki albo część skieruje na chodniki. 
Zaznaczył, że póki co nie została rozdysponowana cała kwota jaka jest na chodniki 
przewidziana a została ona zwiększona dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały w wyniku którego została ona przyjęta 20 głosami za,                      
0 przeciw, przy jednym wstrzymującym się. 

Uchwała Nr XLVIII/1031/14 stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu. 

Informacja dotycząca udostępnienia nieruchomości Województwa Podkarpackiego 
zewnętrznym podmiotom w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję. 
Stanowi ona załącznik nr 71 do niniejszego protokołu. 
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Informacja nt. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2013 – zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję. 
Stanowi ona załącznik nr 72 do niniejszego protokołu. 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego za lata 2007 – 2008. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję. 
Stanowi ona załącznik nr 73 do niniejszego protokołu. 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego za lata 2009 – 2010. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję. 
Stanowi ona załącznik nr 74 do niniejszego protokołu. 

Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podkarpackim – 2013 rok. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję. 
Stanowi ona załącznik nr 75 do niniejszego protokołu. 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 maja 
2014 r. do 9 czerwca   2014 r. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję. 
Stanowi ona załącznik nr 76 do niniejszego protokołu. 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XLVI sesji w dniu 26 maja  2014 r. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję. 
Stanowi ona załącznik nr 77 do niniejszego protokołu. 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że po jego prośbie skierowanej do radnych aby do 18 
czerwca 2014 r. złożyć oświadczenie na załączonym druku odnośnie ewentualnego 
zatrudniania osób powiązanych rodzinnie z radnym czy to w UM czy też jednostkach 
podległych. Wpłynęło 27 oświadczeń, 26 radnych oświadczyło, że nie ma żadnych osób 
powiązanych rodzinnie, 1 radny Pan Stanisław Bartnik oświadczył, że jego syn jest zatrudniony 
od 2001 r. natomiast 5 radnych takich oświadczeń nie przedstawiło.  

Radny Mirosław Karapyta zwrócił się z zapytaniem do Marszałka Województwa 

- zaznaczył, że trochę inaczej miało wyglądać jego zapytanie ale w trakcie dyskusji nad 
sprawozdaniem finansowym nasunęło mu się kilka dodatkowych uwag. Zwrócił się do 
Marszałka twierdząc, że do tej pory cenił współpracę z nim jako Wiceministrem czy Senatorem 
uważając, że zachowuje on wysoką kulturę czyli zespól norm, zasad i wartości. Dzisiaj 
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dywagacje i dyskusja z radna Kubas – Hul czy radnym Mikliczem i przytaczanie kwestii takich 
jak skala afer, szala afer, ważenie – wszystko to ma związek z zapytaniem przygotowanym 
przez niego wcześniej. Jakich uchybień czy niedociągnięć dopatrzył się Pan marszałek w 
postępowaniu poprzedniego Zarządu i Marszałka w zakresie pozyskiwania środków 
europejskich – szczególnie ma tu na uwadze to, co ma odniesienie do korespondencji 
prowadzonej przez Urząd Marszałkowski z Komisją Europejska i Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego. Zaznaczył, że nie był na sesji nadzwyczajnej z przyczyn zdrowotnych jednak 
śledził ją i słuchał informacji retrospektywnej Sekretarza Majkuta, jak wygląda działanie UM w 
zakresie kontrolnym co do kwestii, które zostały podjęte. Na tej samej sesji radny Tofil zapytał 
w jaki sposób Pan różnicuje ludzi z zarzutami i tych z niewyjaśnionymi zarzutami. Zapytał czy 
Marszałek wchodzi w rolę Prokuratury czy Sądu klasyfikując go do jednej z tych grup. Zostało 
to podjęte w wymiarze postępowania karnego, które jest toczone, zaznaczył, że może się to 
toczyć dłużej jak w przypadku radnego Stępnia, który ma postawione zarzuty już 3 lata. 

W wyniku czynności podjętych w lutym ubiegłego roku otrzymaliśmy pismo Pana Patricka 
Amblard Dyrektora Wydziału Sekcji Polskiej Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej, w którym KE 
wyraziła zaniepokojenie ukazującymi się w mediach informacjami dotyczącymi czynności 
prowadzonych przez CBA, zwróciła się z prośbą do Marszałka Województwa o przekazanie 
wszystkich dostępnych na ten temat informacji, zaleciła wstrzymanie certyfikacji wydatków w 
ramach RPO dla projektów, których mogą dotyczyć ewentualne nadużycia i nieprawidłowości 
opisane przez media.  W ślad za tym jest jego pismo z 5 marca 2013 r. stanowiące odpowiedź 
w której poinformowano KE o wystąpieniu Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie z wnioskiem o 
sprecyzowanie czy projekty dofinansowane z RPO są przedmiotem śledztwa a jeśli tak to 
które. W odniesieniu do zaleceń Komisji dotyczącego wstrzymania certyfikacji wyrażono 
opinię, iż ewentualne zastosowanie tej sankcji powinno mieć miejsce wyłącznie do projektów, 
których dotyczą ewentualne nieprawidłowości. Ponadto poinformowano KE, iż system 
realizacji Programu poddawany jest corocznej ocenie przez instytucje audytowi a ostatnia 
ocena wykazała, że system działa dobrze, są potrzebne tylko niewielkie usprawnienia. 
Następnie otrzymaliśmy kolejne pismo Pana Patricka Amblard, w którym KE     w kontekście 
tej części śledztwa, która dotyczy polityki i zatrudnienia poprosiła o przekazanie informacji nt. 
wielkości budżetu pomocy technicznej, na którą może mieć wpływ to śledztwo. W ślad za tym 
była odpowiedź Wicemarszałka Zygmunta Cholewińskiego, w której poinformowano KE.  

Zaznaczył, że jego odpowiedź była skierowana do KE w dniu 5 marca 2013 r. a równolegle bo 
6 marca 2013 r. wpłynęło pismo Europosła Tomasza Poręby do Johannesa Hahna, w którym 
apelował o podjęcie wszelkich możliwych działań, które przyczynią się do jak najszybszego 
wyjaśnienia tej sprawy. Zaoferował w nim również wszelką pomoc, która może się temu 
przysłużyć. Radny zaznaczył, że Poseł Poręba nigdy nie zwrócił się do Zarządu Województwa 
o wyjaśnienia tylko bezpośrednio do Komisarza Hahna. 

Radny stwierdził, że wie, iż odbył się audyt Urzędu Kontroli Skarbowej i zapytał czy wykazał 
on czy też inne jednostki kontrolujące wykazały uchybienia w tym zakresie. Stwierdził, że jest 
to bardzo ważne bo chciałby w dalszym ciągu działać na rzecz tego województwa a uważa, 
że wypowiedzi chociażby takie, czy może on podpisywać wniosek o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej, naruszają jego godność osobistą. 

Dodał, że żaden z zarzutów, które otrzymał ze strony Prokuratora nie dotyczy postępowania 
w ramach procedur o których wspomniał. Zaznaczył, że jeżeli w dalszym ciągu będzie w ten 
sposób traktowany to rozważy inną drogę dialogu z Panem Marszałkiem. 
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Radny Jarosław Brenkacz złożył interpelację dot. nieprawidłowości przy rozbudowie drogi 
wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik. 

Radny Czesław Łączak w związku z uchwaleniem przez Sejmik zgody na podniesienie 
kapitału zakładowego poprosił członków Komisji Budżetu, Mienia i Finansów o pozostanie po 
zakończeniu sesji na krótkie posiedzenie komisji aby nadać bieg przekazaniu tych środków do 
dyspozycji spółki. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi jakie były koszty jego 
wyjazdu do Chin, doliczone mu zostały wszystkie inne, ponad 50 000. On nie poniósł żadnych 
kosztów wówczas kiedy wyjeżdżał a tak to zostało przypisane. Miało to zostać wyjaśnione i 
przedstawione na tej sesji a tak się nie stało.  

Członek Zarządu Bogdan Romanik przeprosił radnego i poinformował, że analiza jeszcze 
trwa i na następną sesję na pewno zostanie to dostarczone.  

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek w imieniu całego Sejmiku złożyła serdeczne 
życzenia Marszałkowi Władysławowi Ortylowi z okazji imienin. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak poinformował, że otrzymał prośbę od Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej, która już raz w marcu br. była kierowana do Sejmiku,                        
o sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Prośba dotyczy tego 
aby radni ufundowali pobyt przynajmniej jednego dziecka na Podkarpaciu. Jest informacja, że 
Zarząd Województwa przekaże na ten cel 5 000 zł. i materiały promocyjne. Dodał, że on 
osobiście przekazał pieniądze na ten cel i być może uczynili to inni radni a tu jest informacja 
że radni nie przyłączyli się do apelu. 

Ponadto poinformował, że wpłynął wniosek grupy 13 radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej 
SWP w trybie art. 21 ust.7 ustawy o samorządzie województwa, z następującym porządkiem 
sesji: 

1. Otwarcie sesji 
2. Ustalenie porządku dziennego 
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Sejmiku, 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Sejmiku, 
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku, 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku, 
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku, 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku, 
9. Interpelacje i wolne wnioski,  
10. Sprawy różne, 
11. Zakończenie sesji. 

Wniosek podpisany został przez następujących radych: 

1. Sławomir Miklicz 

2. Mariusz Kawa 

3. Bronisław Tofil 
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4. Janusz Konieczny 

5. Maciej Lewicki 

6. Teresa Kubas – Hul 

7. Jerzy Borcz 

8. Zygmunt Cholewiński 

9. Mirosław Karapyta 

10. Stanisław Bartman 

11. Dariusz Sobieraj 

12. Władysław Stępień 

13.  Anna Kowalska 

Przewodniczący poinformował, że w związku z tym wnioskiem bezpośrednio po sesji zwoła 
posiedzenie Komisji Głównej w celu ustalenia terminu kolejnej sesji nadzwyczajnej bo 
pierwsza sesja nadzwyczajna zwołana została na piątek 27 czerwca 2014 r. na godz. 1600 
z porządkiem następującym: 

1. Otwarcie sesji 
2. Ustalenie porządku dziennego 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązków Członka Zarządu Pana Jana 

Burka, 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego 

oraz uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka zarządu Województwa Podkarpackiego, 
6. Interpelacje i wolne wnioski, 
7. Sprawy różne, 
8. Zakończenie obrad sesji SWP. 

Wniosek podpisany został przez następujących radych: 

1. Lidia Błądek 
2. Czesław Łączak  
3. Tadeusz Pióro 
4. Stanisław Bartnik 
5. Fryderyk Kapinos 
6. Władysław Turek 
7. Bogdan Romaniuk 
8. Janusz Ciółkowski 
9. Lucjan Kuźniar 
10. Janusz Magoń 
11. Tadeusz Majchrowicz 
12. Mieczysław Miazga 
13. Jarosław Brenkacz 
14. Stanisław Bajda 
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Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku Pan Wojciech Buczak 
zamknął obrady XLVIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji.  

Sesja zakończyła się o godz. 1800. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

                   
                         Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego       
    

      Wojciech Buczak 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Kruk         

 


