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Protokół Nr XXXIV/13 

sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 27 maja 2013 r. 

 

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 27 maja 2013 

roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.00. 

 

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pani Teresa Kubas – Hul 

otworzyła obrady i przywitała 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 Przewodnicząca stwierdziła, 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. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że na jej ręce wpłynęły wnioski Zarządu o 

zmianę porządku obrad sesji tj.  

 

- wycofanie z porządku obrad sesji punktów 5) do 8) tj. projektów uchwał w sprawie 

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu, likwidacji 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach, likwidacji 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  w Leżajsku oraz likwidacji 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku, 

- wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Województwa Podkarpackiego autopoprawek Zarządu, 

- wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2013 r. autopoprawek Zarządu, 

- oraz w związku z rezygnacją pana Mariusza Kawy z funkcji Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 22) projektu 

uchwały zmieniającego uchwałę Nr II/8/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 14 grudnia 2010 r. zmienioną uchwałą Nr XV/238/11 z dnia 28 listopada 2011 r. 
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w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

W związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad sesji 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski. 

 

Za wprowadzeniem autopoprawek  do projektu uchwały w sprawie zmian w 

wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego radni głosowali 

jednomyślnie (32 głosami za). 

 

Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2013 r. radni głosowali jednomyślnie (32 głosami 

za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającego 

uchwałę Nr II/8/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. 

zmienioną uchwałą Nr XV/238/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni 

również  głosowali jednomyślnie (32 głosami za). 

 

 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XXXIV sesji   

przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołów XXXII i XXXIII  sesji.  

3. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2012 r. 

podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa 

Podkarpackiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego dotyczącego przedłużenia działania specjalnych stref 

ekonomicznych w Polsce. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych   w Mielcu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych   w Ropczycach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych  w Leżajsku. 
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8.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Nisku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

za rok 2012. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/353/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie 

określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie 

województwa podkarpackiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Wola Żyrakowska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Solina i 

Berezka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Solina. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce 

„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Województwa Podkarpackiego wraz z AUTOPOPRAWKAMI. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2013 r. wraz z  AUTOPOPRAWKAMI. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i pomocy finansowej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

na lata 2011-2016”, w roku 2013. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/131/11 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z  dnia 30 maja 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego 

na lata 2007-2020. 

18. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu 

Województwa Podkarpackiego (w okresie od 13 kwietnia 2013 r. do 13 maja 

2013 r.) i wykonania uchwał Sejmiku. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa 

Podkarpackiego. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego. 

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/10 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienioną uchwała Nr XV/238/11 z 

dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka 

Województwa Podkarpackiego. 

25. Interpelacje i zapytania radnych. 
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26. Wnioski i oświadczenia radnych. 

27. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołów XXXII i XXXIII  sesji.  

Projekty protokołów w wersji elektronicznej zostały przesłane radnym. Do treści 

projektu protokołu XXXII sesji zostały wniesione propozycje zmian przez  radnego 

Tadeusza Pióro i zostały one uwzględnione. W związku z powyższym 

Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie ww. protokoły wraz z 

uwzględnioną propozycją zmian złożoną przez radnego Tadeusza  Pióro.  

Protokoły  zostały przyjęte jednogłośnie  (32 głosami za)  . 

 

Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2012 r. 

podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa 

Podkarpackiego. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pan Sławomir Miklicz – członek Zarządu Województwa zwrócił uwagę, że 

niniejsza informacja nie była ujęta w tym miesiącu w planie pracy Sejmiku 

natomiast jest to realizacja zarówno Komisji Ochrony Zdrowia i niektórych 

radnych. Poinformował, że zwróci uwagę w kilku zdaniach na najważniejsze 

elementy natomiast szczegółowej prezentacji co do wyników poszczególnych 

jednostek  dokona dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia – pani Teresa 

Gwizdak. Podsumowując rok 2011 należy zwrócić uwagę na pewne aspekty, 

które w  ocenie Zarządu dobrze wróżą na przyszłość jednostkom służby zdrowia 

nadzorowanym przez Marszałka. Udało się zwiększyć przychody w naszych 

jednostkach i jest to związane z tym, że algorytm dla naszego województwa 

wzrósł w ostatnich latach i dzięki niemu udało się uregulować nadwykonania za 

rok 2010 i 2011 oraz zwiększyć kontrakty i będzie to widoczne w prezentacji. W 

tym miejscu pan Miklicz złożył gratulacje dyrektor Podkarpackiego Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia – pani Grażynie Hejda, z która jak podkreślił 

współpracuje się bardzo dobrze aczkolwiek nie są jeszcze do końca zadowoleni z 

tego wzrostu i chyba nie maja wspólnego stanowiska ale wiele spraw ustalanych 

jest wspólnie. Zarząd Województwa dzięki decyzjom Sejmiku Województwa 

utrzymał finansowe nakłady inwestycyjne na służbę zdrowia w granicach 65 

milionów. Inwestycje, które są realizowane zmierzają głównie do tego aby 

podnieść wartość kontraktów, uruchamiać nowe usługi medyczne, których nie ma 

w Województwie Podkarpackim oraz takie, które zmierzają do uruchomienia 

oszczędności w szpitalach. Wszystko to przynosi wymierne korzyści i dzięki temu 

udało się w roku 2012 odwrócić pewien trend, który w poprzednich latach był 

bardzo widoczny czyli wzrost zadłużenia jednostek, w tej chwili ten trend trochę 
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się odwrócił aczkolwiek nie jest jeszcze na takim poziomie aby można było mówić 

o sukcesach natomiast zdecydowanie widać poprawę. Biorąc pod uwagę nową 

ustawę i to co czeka Zarząd Województwa należy powiedzieć, że straty do 

ewentualnego pokrycia są znacznie mniejsze niż początkowo się wydawało i 

można w tym miejscu przypomnieć połączone posiedzenie Komisji Budżetu, 

Mienia i Finansów oraz Komisji Ochrony Zdrowia, z którego to posiedzenia były 

wnioski aby zabezpieczyć na rezerwę celową na służbę zdrowia kwotę  potrzebną 

do pokrycia strat. Rezerwa ta została zabezpieczona na poziomie 31 milionów 

złotych. Wtedy też złożył deklarację wspólnie z przewodniczącymi Komisji 

Ochrony Zdrowia i Budżetu, Mienia i Finansów, iż uczynią wszystko aby strata 

była jak najniższa. Jeśli Zarząd Województwa podejmie decyzję o pokryciu strat 

w jednostkach to będzie to 6 milionów złotych i jest to kwota, która w czerwcu 

2012 roku wydawała się nierealna i niemożliwa do osiągnięcia. Udało się to 

osiągnąć i wiele czynników miało na to wpływ, m.in. dobra współpraca z NFZ i to, 

ze udało się podpisać ugody z jednostkami i uregulować nadwykonania . ponadto 

prowadzone inwestycje i uruchomienie nowych oddziałów spowodowało, że udało 

się osiągnąć lepsze wyniku. Pan Miklicz podkreślił, że w latach  2012 i 2013 

realizowane są cele, które na samym początku założył sobie Zarząd w dziedzinie 

służby zdrowia. Realizowane są duże inwestycje w województwie, nakłady 

inwestycyjne w 2013 roku są podobne jak w roku 2012. Realizowane są trzy cele 

priorytetowe tj. uruchomienie Oddziału Onkohematologii Dziecięcej, uruchomienie 

Oddziału Perinatologii,  uruchomienie Oddziału Alergologii. Można już dzisiaj 

powiedzieć, że to się wydarzy bo w kilku przypadkach już są po przetargach 

inwestycyjnych, pieniądze są zabezpieczone w budżecie i nie ma 

niebezpieczeństwa, że oddziały nie zostaną uruchomione. Ponadto jest to 

uzgodnione z dyrektor NFZ, bo kiedy te zadania inwestycyjne realizowano 

zapytano NFZ czy takie usługi zakontraktuje i w jakiej jednostce byłoby najlepiej 

je umiejscowić.  Wielokrotnie na ten temat rozmawiano z dyrektor NFZ i wiadomo 

dzisiaj, że zabezpieczy ona środki w budżecie NFZ na 2014 rok na ten cel.  

Ponadto podejmowane są inne działania, które mają wpływ może nie 

bezpośrednio na wynik finansowy roku 2012 ale w tym roku chyba przyniosą już 

efekty. Wielokrotnie rozmawiano również na forum debat na temat służby zdrowia 

na temat pomysłów, które chcieli realizować np. wspólnego zakupu leków. Dzisiaj 

można powiedzieć, że nie udało się wprawdzie w pierwszej kolejności 

zrealizować pomysłu aby utworzyć spółkę do dokonywania zakupu leków z 

powodów formalno – prawnych ale udało się znaleźć inne rozwiązanie. Są po 

pierwszym przetargu i są przekonani, że działania przynoszą konkretne efekty 

jeśli chodzi o oszczędności, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wynik 

finansowy w jednostkach. Ponadto zlecono ekspertyzy na temat wspólnego 

zakupu energii elektrycznej w jednostkach służby zdrowia i jeśli będzie ona 

pozytywna to będzie to realizowane aby w możliwie maksymalny sposób 

ograniczać koszty funkcjonowania jednostek, które niestety wzrosły. Kończąc 

swoje wystąpienie pan Sławomir Miklicz stwierdził, że jest przekonany iż działania 

które zostały podjęte również przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w 



6 
 

6 
 

sposób wymierny wpłynęły i wpłyną na poprawę wyników finansowych w 

jednostkach podległych Samorządowi Województwa. Podziękował dyrektorom 

szpitali, którzy jak zaznaczył podchodzą ze zrozumieniem do pewnych działań, 

które realizuje Zarząd i jak podkreślił zespół dyrektorów z konsekwencją stara się 

realizować cele nakreślone przez Zarząd. Wyraził nadzieję, że zadania , które 

stoją przed jednostkami będą jeszcze w tym roku realizowane z sukcesem. 

 

Pani Teresa Gwizdak – dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia dokonała 

prezentacji multimedialnej na temat wyników finansowych i działalności leczniczej  

jednostek służby zdrowia  podległych Samorządowi Województwa.  

Niniejsza prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Radny Tadeusz Pióro stwierdził, że nie do przecenienia są środki finansowe, 

które zostały przekazane przez Sejmik w ostatnim okresie czasu na inwestycje w 

służbie zdrowia. Rzeczywiście kwota 60 milionów złotych przez 2 lata i 

planowane ewentualne utrzymanie tej kwoty jest jak najbardziej zasadne i 

pozwala na dalszy rozwój szpitali. Stwierdził, że ma jednak pewne zastrzeżenia. 

Mianowicie dwa lata temu była debata na temat służby zdrowia i przedstawiano w 

trzech punktach co ma być robione w służbie zdrowia. Jednym z nich była m.in. 

próba ujednolicenia niektórych tzw. działalności pomocniczych we wszystkich 

szpitalach wojewódzkich Województwa Podkarpackiego i tak naprawdę od tego 

czasu niewiele zrobiono i po raz pierwszy słyszy, że jest próba kontraktowania 

wspólnego zakupu antybiotyków i lekarstw. Mówiono tutaj o wspólnej usłudze 

pralniczej, żywieniowej, transportowej, laboratoryjnej i właściwie nic w tym 

zakresie nic nie zostało zrobione. Być może to dobrze bo oprócz działalności 

pomocniczej i scalania działalności pamiętać trzeba, że koszty to jedna strona 

medalu a jakość usługi to jego druga strona. Zostało to zasygnalizowane a 

później temat nie był dalej ciągnięty. Cieszy to, że zobowiązania, które 

wymagałyby przy przekształceniach zapłacenia długu od Sejmiku są niedużą 

kwotą. Kwota ta rzeczywiście była na poziomie 50 milionów złotych i 

dyskutowano na posiedzeniach Komisji Zdrowia i Budżetu, Mienia i Finansów czy 

powinna być aż taka duża rezerwa celowa na służbę zdrowia.  Okazało się, że 

trochę było w tym racji bo tylko 5 milionów złotych jest potrzebne na 

przekształcenia i ewentualne oddłużenie. Należy się zastanowić co z pozostałymi 

środkami – na pewno będzie zastanawianie się na kolejnych posiedzeniach sesji. 

Radny podkreślił, że chce zwrócić uwagę na dwa elementy. Pierwszym z nich  są  

zobowiązania wymagalne, które są bardzo ważne bo mówią o możliwościach 

finansowych placówek. Zobowiązań tych jest  bardzo dużo. Jedna z placówek ma 

ich 25 milionów złotych i grozi to jej różnymi konsekwencjami. Ponadto są 

postępy w przyznawaniu środków finansowych, algorytm jest korzystniejszy dla 

naszego województwa ale tak naprawdę przemknęliśmy się przy płaceniu 
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nadwykonań za  2011 i 2012 rok i niektóre nie są w ogóle ruszone, inne nie są aż 

w tak dużej wysokości płacone. Jeśli nawet przyjmiemy, że nadwykonania są 

płacone 40% to z drugiej strony 60% jest niezapłaconych. Poza tym on otrzymuje 

informacje od dyrektorów różnych jednostek służby zdrowia, że bardzo ciężko 

przebiega finansowanie nadwykonań z niewykonaniami. Powinno to być bardzo 

płynne, że firma ma niezapłacone nadwykonania i w niektórych momentach 

niewykonania i bilansowanie tego powinno przebiegać o wiele bardziej płynnie. 

Sytuacja wygląda tragicznie jeśli chodzi o czasokres  dostawania się do lekarzy. 

Poinformował, że w strategii rozwoju województwa podkarpackiego i zwracał na 

to uwagę, jest kilka obszarów dotyczących głównie naszych szpitali wojewódzkich 

i w strategii powinny być również te obszary służby zdrowia, które powinny być 

punktowane i klasycznym przykładem jest okulistyka bo nieporozumieniem jest 

tysiąc dni oczekiwania na operację zaćmy i jest to tragiczne bo dotyczy ludzi 

starszych, bo jak można powiedzieć osobie w wieku ponad 70 lat, że musi czekać 

na zabieg 4 lata. Dlatego w strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego 

powinien być położony nacisk na takie obszary, które są słabe w województwie. I 

nie mówi tutaj o obszarach, o których mówił radny Miklicz, na które kładziony jest 

w tej chwili nacisk w szpitalach wojewódzkich bo przecież nasze szpitale to 

pewien wycinek służby zdrowia tego województwa i tak naprawdę w tym 

momencie albo  ilość płatnej usługi w okulistyce jest  zbyt niska albo jest zbyt 

mało obiektów i ludzie czekają na daną usługę. Chciałby aby na to zwrócić uwagę 

i ma nadzieję, że wszystkie działania, które zostaną wykonane przez dyrektorów i 

ich ogrom pracy jest nie do przecenienia. Dzięki dyrektorom szpitali i Sejmikowi 

sytuacja w obiektach służby zdrowia  jest taka a nie inna.   

 

Radny Władysław Stępień stwierdził, że jest kilka uwarunkowań, które powodują 

powstanie sytuacji w polskiej i podkarpackiej służbie zdrowia. Poinformował, że 

chce podkreślić działania, które wprowadziły podkarpacką służbę zdrowia na 

właściwy tor.  Tak się składa, że w Polsce nikt za nic nie odpowiada. Radny 

poinformował, że jest Przewodniczącym rady Społecznej Szpitala w Tarnobrzegu 

i szczegółowo analizuje jakość reprezentacji Samorządu Województwa w tym 

szpitalu i wszystkich szpitalach podkarpackich i pamięta również co przejmowali. 

Stwierdził, że wiele nowych ofert dla pacjentów nie byłoby zrealizowanych. 

Należy podkreślić, że ta kadencja Sejmiku jest jedną z lepszych jeśli chodzi o 

pomoc finansową na planowane inwestycje i sytuacje nadzwyczajne, bo takie się 

zdarzają i tak np. w Tarnobrzegu w jednym miesiącu przestał działać mammograf 

po 20 latach i spaleniu uległa lampa tomografu komputerowego. Te dwa 

urządzenia to wydatek około 2 milionów złotych i gdyby nie pomoc Samorządu 

Województwa nie można byłoby wykonywać badań na tych urządzeniach. Inną 

kwestia jest pomoc Samorządu w spłacie kredytów zaciągniętych na pilne 

zobowiązania bo groziły procesy sądowe i blokowanie różnego rodzaju usług 

realizowanych w szpitalach. Należy pamiętać, ze Sejmik poręczył wiele kredytów i 
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warto za to podziękować. Drugim ważnym elementem jest nowa jakość pracy 

Podkarpackiego Oddziału NFZ i należą się podziękowania pani dyrektor, ze mimo 

trudności finansowych próbuje wprowadzić na nową drogę usługi medyczne i z 

tego tytułu po kilkaset tysięcy złotych a nawet 2 miliony złotych wzrosła wartość 

kontraktów. Radny zwrócił się z sugestią do Sejmiku aby w tym roku nie 

podejmować decyzji o przekształceniach własnościowych, które spowodują 

drastyczne elementy społeczne bo w szpitalach pracują ludzie, z których część 

jest bohaterami bo cały średni personel medyczny pracuje za grosze i pomimo tej 

sytuacji uśmiechają się do pacjentów, należy zwrócić uwagę na poprawę ich 

wynagrodzenia. Lekarze mają swój system i sposób dochodzenia do swoich 

wynagrodzeń a średni personel medyczny, pomocniczy i techniczny jest zdany na 

regulacje o parę złotych w skali roku. Musi to być zmienione i zabiera zdanie w tej 

kwestii jako radny i Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala w Tarnobrzegu. 

Radny zwrócił się również z prośbą aby poczekać na to co uda się zrobić 

Ministrowi Zdrowia – panu Arłukowiczowi, które podejmuje jakieś działania tj. 

likwidacja centrali NFZ, zmiana sposobu organizacji zabiegów związanych z 

zaćmą. Warto ten rok poświęcić na to aby pomóc szpitalom, dofinansować straty 

w ramach posiadanej rezerwy i  lepiej przygotować szpitale do startu w 2014 roku 

bo jest przekonany, ze będzie nowa, lepsza sytuacja czego życzy pacjentom i 

dyrektorom szpitali.  

 

Pani Grażyna Hejda - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia odnosząc się do wystąpień radnych poruszyła 

kwestię nadwykonań. Stwierdziła, że to nie jest tak iż płacona jest za nie 

określona kwota tzn. wartość pomniejszona o ileś %. NFZ stara się płacić w 

zależności od procedury jaka została wykonana. Pani dyrektor złożyła 

zapewnienie, że w 100% płacone są świadczenia z zakresu nowotworów. Tak 

samo płacone są świadczenia z zakresu oddziałów intensywnej terapii. Zostały 

zapłacone w wysokości niemal 100% za wszystkie świadczenia dla dzieci na 

Podkarpaciu. Pozostałe świadczenia płacone są według określonego wzoru, 

wszyscy traktowani są jednakowo. Tam gdzie te świadczenia są pilne i ratujące 

życie starają się je wysegregować i zapłacić za nie. Rzeczywiście nie płacą w 

100% natomiast wartość % ugód jest różna i niektóre placówki dostały nawet 60 

czy  70% . Wszystko zależy od rodzaju świadczenia. Poinformowała również, że 

kwestia bilansowania nadwykonań i niewykonań odbywa się w sposób bardzo 

sprawny tylko kwestia polega na tym, że po zakończeniu każdego kwartału 

oczekują na wnioski ze strony świadczeniodawców, z którymi rozmawiają jak z 

partnerami, tak aby zrealizować przesunięcia z jak największą korzyścią dla 

szpitali i innych placówek. Jeśli chodzi o okulistykę to kolejki są faktycznie duże 

ale należy podkreślić iż są to wszystko świadczenia planowe, natomiast w 

sytuacji kiedy następuje stan pogorszenia zdrowia w każdej chwili pacjent ma 

prawo a placówka obowiązek aby do tego się odnieść i maksymalnie skrócić czas 
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oczekiwania. W Tarnobrzegu został otwarty nowy całodobowy oddział 

okulistyczny i teraz są  4 całodobowe oddziały w 4 miastach województwa więc 

pacjent ma lepszy dostęp do świadczeń. NFZ, jako placówka ma zapewnić 

mieszkańcom jak najlepszy dostęp do świadczeń  ale nie mówi się o ważnym 

problemie jakim jest ograniczona liczba lekarzy na Podkarpaciu i dopóki nie 

pozyska się więcej specjalistów, pacjenci będą mieli wydłużony czas 

oczekiwania. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że utworzenie Wydziału 

Lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim pozwoli na pozyskanie specjalistów i 

tym samym zmniejszenie kolejek.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego dotyczącego przedłużenia działania specjalnych stref 

ekonomicznych w Polsce. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt uchwały jest inicjatywą 

Komisji Gospodarki i Infrastruktury.  

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury – pan Jan Tarapata 

poinformował, że przesłane radnym stanowisko jest rzeczą niezwykle ważną dla 

regionu w związku z tym, że termin funkcjonowania specjalnych stref 

ekonomicznych mija z dniem 31 grudnia 20120 roku a nie ma decyzji 

Ministerstwa Finansów w  sprawie przedłużenia terminu ich funkcjonowania. 

Dlatego też zostało przygotowane stanowisko Sejmiku w tej sprawie, które 

kierowane jest do Ministerstwa Gospodarki  i Ministerstwa Finansów. Radny 

poinformował, że formalnie rzecz biorąc polskie specjalne strefy ekonomiczne to 

wyodrębnione administracyjnie obszary Polski w ramach których inwestorzy 

mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem 

funkcjonowania SSE jest przyśpieszenie rozwoju gospodarczego wybranych 

obszarów kraju a w szczególności poprzez rozwój określonych dziedzin 

działalności gospodarczej, rozwój nowych rozwiązań technicznych i 

technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej. Ich zadaniem 

jest również rozwój eksportu, zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych 

wyrobów i świadczonych usług, zagospodarowanie istniejącego majątku 

przemysłowego i infrastruktury gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, 

zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem 

zasad równowagi ekologicznej. W Polsce funkcjonuje obecnie 14 stref 

ekonomicznych. Pierwszą powołaną była SSE w Mielcu, która powstała w 1995 

roku a w 1997 roku SSE w Tarnobrzegu. SSE są obecne we wszystkich 

województwach i według stanu na 2012 rok powierzchnia wszystkich stref to dość 

dynamicznie zmieniająca się wartość 14,1 tysiąca ha przy łącznie ustanowionym 

limicie całkowitym powierzchni stref wynoszącym 20 tysięcy ha. W strefach 

utworzono 167 tysięcy nowych miejsc pracy a utrzymano 58 tysięcy. W momencie 

tworzenia SSE w latach 1995 – 1997 zakładano, że zakończą  one swoją 
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działalność w ciągu 20 lat od ich ustanowienia, jednak w grudniu 2008 okres 

funkcjonowania wszystkich stref przedłużono do 31 grudnia 2020. Najważniejszą 

sprawą dzisiaj jest określenie funkcjonowania okresu działania stref w związku z 

tym, że szereg inwestorów czeka na tę decyzję.  

 

Pan Mariusz Błędowski - Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu 

S.A. w Mielcu stwierdził, że cieszy go iż Sejmik podjął inicjatywę wsparcia 

działania Ministra Gospodarki zmierzającego do wydłużenia czasu 

funkcjonowania stref. Według obecnych regulacji prawnych strefy zakończą swój 

żywot w 2020 roku. Zmniejsza to siłę przyciągania nowych inwestycji bo 

odwrotnie niż jest to w funduszach unijnych,  w strefie  inwestor ma prawo do 

pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego i najpierw za 

swoje środki musi wybudować zakład, wyposażyć go, uruchomić produkcję i 

wyuczyć pracowników i w momencie kiedy pojawi się dochód – dopiero wtedy z 

niego jest zwolniony. Praktycznie żadna firma, która może w tej chwili wejść do 

strefy już nie uzyska tej pomocy w wysokości jaka jej przysługuje i jest to 50% dla 

dużych i 60% dla średnich i 70% dla małych  w odniesieniu do wielkości 

zainwestowanego kapitału. Już w 2012 roku Polska została prześcignięta przez 

cztery razy mniejszą Czechosłowację w zakresie napływu inwestycji 

zagranicznych. Jest to 4-5 razy mniej na osobę. Najwyższy czas aby podjąć 

działania aby zmienić ten zły trend, który jest obserwowany. Przedłużenie 

funkcjonowania SSE to samodzielna decyzja rządu, Bruksela tutaj nie ma nic do 

powiedzenia. Dotychczas w strefach zainwestowano 86 miliardów złotych, 

natomiast pomoc publiczna w postaci zwolnień podatkowych to 10,7 miliarda 

złotych. W Polsce jest pewnego rodzaju hipokryzja bo jeśli walczymy o pieniądze 

unijne i przywozimy 300 miliardów z Brukseli i mówimy, że ponad 25% to będą 

środki przeznaczone dla przedsiębiorców i to już jest 75 miliardów EURO na 

wejściu, natomiast pomoc publiczna jest 10 miliardów złotych przez 18 lat 

działania stref i tamto jest sukcesem a to nie. Poprzedni Minister Gospodarki – 

pan Waldemar Pawlak oraz obecny walczą aby przedłużyć czas działania stref 

natomiast Minister Finansów skutecznie blokuje te działania. Ponadto blokuje się 

rozszerzanie stref. W naszym województwie są zamiary rozszerzenia stref w 

Łańcucie, Gminie Radymno oraz w Rzeszowie i to jest blokowane. Badania 

poczynione przez naukowców wskazują, że po 10 latach funkcjonowania strefy 

jedna złotówka wydatkowanych środków publicznych dawała trzy złotówki wpływu 

do budżetu. Nie rozumie więc dlaczego Ministerstwo Finansów podchodzi w ten 

sposób do sprawy i dlatego tak cenna jest dzisiejsza inicjatywa wsparcia działań 

Ministra Gospodarki. Jeśli chodzi o strefę mielecką to jest ona w czterech 

województwach: Szczecin, Podkarpacie, Lubelszczyzna i Małopolska. 23 

lokalizacje, z czego 17 jest w Województwie Podkarpackim. Jeśli chodzi o efekty 

to po I kwartale tego roku jest ponad 21 tysięcy miejsc pracy, ponad 0,5 miliarda 

złotych wydatków inwestycyjnych i około 93% dotyczy Podkarpacia. Strefa  działa 

głównie dla Województwa Podkarpackiego.  W strefie jest najbardziej prestiżowa 
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branża przemysłu tj. przemysł lotniczy. Nakłady przedsiębiorców, którzy działają 

w strefach a jest to około 20-25% przedsiębiorstw będących członkami Doliny 

Lotniczej wydało ponad 800 milionów złotych i co kwartał te inwestycje się 

zwiększają i zatrudnienie rośnie. Strefy to przyciąganie inwestycji zagranicznych 

ale również szansa dla przedsiębiorców regionalnych. W strefie mieleckiej 35 

przedsiębiorstw na 143 to przedsiębiorstwa zagraniczne tj.  na 1 zagraniczne 

przypada 3 polskie. Strefa jest otwarta dla wszystkich. Kiedy utworzono park 

technologiczny „Aeropolis” i dopóki nie stworzono nakładki strefowej to nie było 

żadnych inwestorów.  Dlatego też tak ważne jest aby przedłużyć czas działania 

stref bezterminowo a ograniczyć czas pobierania korzyści przez przedsiębiorcę i 

to jest zgodne z prawem, natomiast w tej chwili należy uczynić wszystko aby 

poprzeć działania Ministerstwa Gospodarki, które chce przedłużenia o 6 lat tj. do 

2026 roku. Inne kraje mają różne formy wspierania m.in. takie jak nasze tj. 

specjalne strefy ekonomiczne np. w Kownie jest do 2045. Są również w Serbii, 

Rumunii. Kończąc swoje wystąpienie pan dyrektor stwierdził, że aby złowić 

inwestora nie wystarczy wędka, żyłka i haczyk  lecz musi być odpowiednia 

przynęta tj. pomoc publiczna w postaci zwolnień podatkowych w SSE. 

 

 

Pan Paweł Stawowy – zastępca dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu stwierdził, że perspektywa funkcjonowania stref 

do 2010 roku to już mało atrakcyjna oferta dla przyszłych inwestorów ponieważ 

nie zdążą skorzystać z ulgi strefowej i wybiorą być może inne tereny pod 

inwestycje. Negatywne zjawiska gospodarcze, kryzys następują szybko natomiast 

wyjście z tych sytuacji jest procesem długofalowym. Strefy mogłyby być 

elementem wsparcia gospodarczego ale w perspektywie 2020 roku to dla 

inwestorów żadna atrakcja. Dlatego też bardzo dobrze, że Sejmik chce wesprzeć 

Ministra Gospodarki i ma nadzieję, że dzięki niemu będzie szybsza decyzja, bo 

ten proces długo trwa bo od trzech lat. Może się wydawać, ze do roku 2020 

jeszcze dużo czasu ale przedsięwzięcie gospodarcze przygotowuje się długo, 

trzeba zabezpieczyć inwestycję i w ostatniej chwili nikt nie skorzysta z tego 

rozwiązania. Tarnobrzeska SSE powstała dwa lata później niż mielecka i jest 

zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu i tylko te dwie strefy są przez nią 

zarządzane. Jest to dobry zarządzający, ponieważ wiele stref powstało w kraju i 

nie wszystkie przetrwały jak np. strefa mazowiecka czy częstochowska. Strefa 

tarnobrzeska rozpoczynała działalność na 609 ha w byłym Województwie 

Tarnobrzeskim  i objęli duże zakłady przemysłowe tj. Hutę Stalowa Wola, 

Siarkopol Tarnobrzeg, Dezamet Nowa Dęba, Siarkopol  Grzybów. Strefa była 

rozproszona i działała w trzech samorządach Województwa Podkarpackiego . 

Obecna powierzchnia to ponad 1600 ha w sześciu województwach: podlaskie, 

dolnośląskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Jej efekty to  

7 miliardów 300 milionów nakładów inwestycyjnych i prawie 20 tysięcy nowych 

miejsc pracy i prawie 29 tysięcy utrzymanych. W strefie działa 105 inwestorów, w 
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tym 35 zagranicznych i 70 krajowych. Inwestorzy zagraniczni pochodzą z 15 

krajów. Największa grupa to koreańska i niemiecka w Stalowej Woli. 

W Województwie Podkarpackim TSSE działa na prawie 700 ha w 10 

samorządach a efekty to prawie 1 miliard 700 milionów nakładów inwestycyjnych i 

prawie 10 tysięcy utworzonych nowych miejsc pracy.  41% całej strefy to 

Województwo Podkarpackie. Agencja Rozwoju Przemysłu oprócz tego, że 

zarządza strefami również prowadzi inwestycje własne na terenie TSSE. Do tej 

pory wybudowano 5 hal produkcyjnych w Tarnobrzegu, inkubator w Stalowej 

Woli. Te nakłady inwestycyjne to suma prawie 41 milionów złotych. W tej chwili 

przygotowywana jest budowa kolejnej hali produkcyjnej w Stalowej Woli za około 

15 milionów złotych. 

Kończąc swoje wystąpienie pan dyrektor w imieniu wszystkich przedsiębiorców, 

którzy prowadzą działalność w TSSE podziękował za inicjatywę Sejmiku i wyraził 

nadzieję iż uda się uzyskać pozytywną decyzję najlepiej na czas nieograniczony 

bo tak działają instrumenty zachęty gospodarczej we wszystkich krajach UE i w 

Polsce byłoby to wyrównaniem sytuacji gospodarczej.  

 

 

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że Samorząd Województwa Podkarpackiego 

jest szczególnie uprawniony aby przyjąć takie stanowisko i upominać się oraz 

postulować, żeby specjalne strefy ekonomiczne mogły funkcjonować jak 

najdłużej. Podkreślił, że pamięta czas kiedy była dramatyczna sytuacja w Mielcu, 

strajk okupacyjnych i wyjście tysięcy ludzi na miasto. Groził tam wtedy potężny 

konflikt społeczny, który na szczęście zakończył się łagodnie i pamięta jak 

siedzieli na strajku okupacyjnym w nocy i może radni pamiętają sytuację kiedy 

spaliło się jedno z mieszkań w Mielcu bo rodziny nie było nawet stać na prąd i 

używała świeczki, od której zapaliło się mieszkanie. W tej dramatycznej sytuacji 

na strajku zrodził się pomysł aby utworzyć specjalne strefy ekonomiczne- chociaż 

wtedy nie używano takiej nazwy – ale chodziło o to aby polski rząd stworzył 

możliwość funkcjonowania takich stref, gdzie będą zwolnienia podatkowe, 

specjalne ulgi dla inwestorów i gdzie powstaną w miejsca upadających miejsc 

nowe miejsca pracy. I to się w Mielcu udało, była to pierwsza strefa ekonomiczna 

w Polsce wzorowana na strefach irlandzkich i to, że dzisiaj jest ponad 20 tysięcy 

miejsc pracy – to uratowanie sytuacji społecznej w Mielcu i Tarnobrzegu i 

grzechem byłoby ten dorobek marnować. Stwierdził, że myśli iż nie będzie 

wątpliwości w gronie radnych Województwa Podkarpackiego aby zwracać się do 

polskiego rządu dzisiaj aby nie przeszkadzał lecz pomagał w radzeniu sobie z 

problemami. Dzisiaj znowu jest kryzys i wiele firm upada i aby sprzyjać rozwojowi 

przemysłu są potrzebne tego typu rozwiązania tj.  specjalne strefy ekonomiczne.  

Radny stwierdził, że życzyłby sobie aby w innych miejscach w Polsce tak świetnie 

funkcjonowały specjalne strefy ekonomiczne jak w Mielcu i Tarnobrzegu i aby z 

tego rodziło się wiele miejsc pracy  
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Radny poinformował, że jego Klub poprze projekt uchwały oraz Zwrócił się 

również z apelem do parlamentarzystów szczególnie z koalicji rządzącej aby 

zabiegali o to aby strefy mogły funkcjonować.  

 

Radny Jan Tarapata poinformował, że w uzasadnieniu wkradła się pomyłka i 

powinno być „termin funkcjonowania wyznacza”. Jest to  poprawka pisarska.  

 

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji i brakiem głosów sprzeciwu ze 

strony radnych Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie projekt uchwały 

wraz ze głoszona poprawką.  

W jego wyniku Uchwała Nr XXXIV/624/13 została podjęta jednogłośnie (28 

głosami za) i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Boguchwale za rok 2012. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXIV/625/13 została podjęta jednogłośnie (29 

głosami za) i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/353/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie 

określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie 

województwa podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich 

i Ochrony Środowiska i komisja jednocześnie zwróciła się z wnioskiem o zmianę 

terminu zakończenia zbioru- w wierszu 64, w pozycji „rabarbar” do dnia 15 

października. 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodnicząca 

Sejmiku poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką 

zaproponowaną przez komisję. 
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Za podjęciem uchwały wraz z ww. poprawką radni głosowali jednomyślnie (29 

głosami za) 

Uchwała Nr XXXIV/626/13 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Wola Żyrakowska. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXIV/627/13 została podjęta jednogłośnie (29 

głosami za) i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Solina 

i Berezka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Solina. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXIV/628/13 została podjęta jednogłośnie (31 

głosami za) i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce 

„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej 

i Społecznej.   

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXIV/629/13 została podjęta jednogłośnie (31 

głosami za) i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Województwa Podkarpackiego wraz z AUTOPOPRAWKAMI. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Budżetu, Mienia i Finansów, Komisję Rozwoju Regionalnego  oraz Komisję 

Gospodarki i Infrastruktury. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 

głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXIV/630/13 została podjęta jednogłośnie (31 

głosami za) i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2013 r. wraz z  AUTOPOPRAWKAMI. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Budżetu, Mienia i Finansów. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 

głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXIV/631/13 została podjęta jednogłośnie (31 

głosami za) i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i pomocy finansowej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy 

Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Budżetu, Mienia i Finansów, Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 

Społecznej oraz  Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 

Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 

głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXIV/632/13 została podjęta jednogłośnie (31 

głosami za) i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/131/11 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z  dnia 30 maja 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa 

podkarpackiego na lata 2007-2020. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Regionalnego.   

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 

głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

W jego wyniku Uchwała Nr XXXIV/633/13 została podjęta jednogłośnie (31 

głosami za) i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu 

Województwa Podkarpackiego (w okresie od 13 kwietnia 2013 r. do 13 maja 

2013 r.) i wykonania uchwał Sejmiku. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała radnych , że w związku z tym iż 

głosowanie nad odwołaniem Marszałka Województwa ma charakter tajny 

konieczne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła przewodniczących 

Klubów Radnych o zgłaszanie kandydatów do jej składu. 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych Bronisława Tofila, Tadeusza 

Pióro, Zdzisława Nowakowskiego, Jana Tarapatę, Tadeusza Majchrowicza i  

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu ze strony 

radnych to Komisja Skrutacyjna zostanie powołana w ww. składzie.  

W związku z tym, że nie było głosów sprzeciwu w powyższej kwestii 

Przewodnicząca Sejmiku poprosiła Komisję Skrutacyjną o zebranie się i 

przeprowadzenie głosowania nad odwołaniem Marszałka Województwa 

podkarpackiego. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Władysław Stępień 

przedstawił wniosek Komisji informując iż komisja pozytywnie zaopiniowała 

wniosek w sprawie odwołania Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Wniosek niniejszy stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

Radny Wojciech Buczak poinformował, że Klub Radych PiS zagłosuje za 

odwołaniem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Podkreślił, ze wielokrotnie 

zabierał głos na ten temat i wzywał Marszałka do rezygnacji, który jednak tego nie 

uczynił. Dzisiaj Marszałek  jest nieobecny na sesji dlatego  nie chce więcej mówić 

na ten temat. Wyraził nadzieję, że wnioskodawcy, którzy podpisali wniosek o 

odwołanie Marszałka postąpią podobnie jak radni Klubu PiS.  

Radny Bogdan Romaniuk poinformował, że Klub Radnych „Prawicy 

Rzeczypospolitej”  poprze wniosek o odwołanie Marszałka z uzasadnieniem iż 

wynika to z potrzeby ustabilizowania sytuacji i skutecznego zarządzania w 

Województwie Podkarpackim a pod nim podpisali się Sławomir Miklicz, Anna 

Kowalska, Zygmunt Cholewiński, Edward Brzostowski, Jan Tarapata, Władysław 

Stępień, Jerzy Borcz, Lucjan Kuźniar, Zdzisław Nowakowski, Jan Burek, Dariusz 

Sobieraj, Bronisław Tofil, Stanisław Bartman i Mariusz Kawa. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil, 

który przedstawił zasady i tryb odwołania Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. 

Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wskazał radnym miejsce do głosowania i w 

związku z brakiem uwag do usytuowania go oraz przedstawionych zasad i trybu 

odwołania Marszałka Województwa Podkarpackiego przystąpiono do 

przeprowadzenia głosowania. Radny Jan Tarapata odczytywał kolejno z listy 

radnych, którym rozdawano karty do głosowania. 

Następnie radni w kolejności alfabetycznej oddali swe głosy. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zwrócił uwagę przedstawicielom mediów 

aby odsunęli się od urny i zapewnili radnym tajność głosowania.  

Po oddaniu głosów przez radnych Przewodnicząca Sejmiku ogłosiła o godzinie 

12.50 15 minut przerwy  celem obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.  

Radny Wojciech Buczak zwrócił się z prośba aby wstrzymać się z ogłoszeniem 

przerwy i ogłosić ½ godziny  przerwy po zrealizowaniu punktu dotyczącego 

odwołania Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że podda pod głosowanie wniosek 

radnego a tymczasem ogłasza 10 minut przerwy.  
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Po przerwie o godzinie 13.05  wznowiono obrady i Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej informując, że Marszałek 

Województwa Podkarpackiego został odwołany. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

Następnie Przewodnicząca sejmiku odczytała treść uchwały w sprawie odwołania 

Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

Uchwała Nr XXXIV/634/13 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Wicemarszałek Województwa – pan  Zygmunt Cholewiński poinformował, że 

z chwilą odwołania Marszałka Województwa Podkarpackiego został odwołany 

obecny  Zarząd Województwa Podkarpackiego. Radny podziękował w imieniu 

Zarządu Województwa za współpracę wszystkim radnym. Podziękował również 

za współpracę dotychczasowemu Marszałkowi Województwa – panu Mirosławowi 

Karapycie wyrażając nadzieję, że te elementy, które są powodem dzisiejszego 

odwołania zostaną należycie ocenione przez sąd. Oni nie oceniają, podjęli 

jedynie decyzje polityczne. Pan Wicemarszałek wyraził również nadzieję, że 

kolejna sesja absolutoryjna wykaże wszystkie kwestie, które Zarząd wykonywała 

w ubiegłym roku w odniesieniu do ubiegłorocznego budżetu, RPO , aktualizacji 

strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego i przygotowanie nowej 

perspektywy budżetowej. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że wcześniej był zgłoszony wniosek o 

ogłoszenie przerwy i jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu uczyni to. 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodnicząca 

Sejmiku ogłosiła o godzinie 13.10 ½ godziny przerwy. 

Po przerwie o godzinie 13.40 wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Marszałka 

Województwa Podkarpackiego. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Dariusz Sobieraj poinformował, że w 

imieniu Klubów Radnych PSL, PO i SLD  zgłasza  kandydaturę radnego Mariusza 
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Kawy. Poinformował, że pan Mariusz Kawa ma 39 lat, jest absolwentem 

Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu oraz 

Studiów Językowych w Stanach Zjednoczonych. Od 2001 roku zajmuje 

stanowiska kierownicze w administracji samorządowej i rządowej. Był 

kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Strzyżowie, zastępcą burmistrza Strzyżowa odpowiedzialnym m.in. 

za inwestycje, rozwój lokalny, ochronę środowiska i drogownictwo. Był również 

dyrektorem Oddziału w Rzeszowie Agencji Rynku Rolnego. Jest i był radnym 

powiatowym i wojewódzkim i od 2,5 roku pełni funkcję szefa Klubu radnych PSL 

oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. Jest również członkiem Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz 

Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. Ponadto jest członkiem Związku 

Województw Rzeczypospolitej, gdzie działa w Komisji ds. Polski Wschodniej. Jest 

również członkiem Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Rzeszowie, członkiem Rady Społecznej przy NZOZ w Strzyżowie oraz wielu 

stowarzyszeń o charakterze lokalnym. Jest osobą spokojną, opanowaną, 

rzeczową, odpowiedzialną, słucha i przyjmuje merytoryczne argumenty w 

dyskusji. Od tal realizuje się przez pracę na rzecz gminy, powiatu i województwa. 

Posługuje się trzema językami obcymi, w tym językiem angielskim biegle w 

mowie i piśmie. Jego zainteresowania to prawo, samorząd, rynki kapitałowe. 

Mieszka w Strzyżowie, jest żonaty i ma dwoje dzieci.  

Radny Mariusz kawa wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Wojciech Buczak w imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” 

oraz „Prawicy Rzeczypospolitej” zgłosił kandydaturę pana Senatora Władysława 

Zenona Ortyla na funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego. Radny 

poinformował, że pan Władysław Ortyl urodził się w 1954 roku w Mielcu. W 1979 

roku ukończył studia na Politechnice Rzeszowskiej – Wydział Mechaniczny – 

specjalność – konstrukcje lotnicze. Po ukończeniu studiów do 1992 roku pracował 

w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako 

specjalista konstruktor. Był również nauczycielem w Technikum Mechanicznym 

oraz Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. W latach 1992 – 1998 był Prezesem 

Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W 1997 roku założył stowarzyszenie 

Inkubator Przedsiębiorczości In- MARR w Mielcu. Był radnym I i II kadencji 

Sejmiku Województwa podkarpackiego. W I kadencji był członkiem Zarządu i 

Wicemarszałkiem Województwa. Zajmował się m.in. programowaniem i 

wdrażaniem programów pomocowych unii Europejskiej, planowaniem 

przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2002 i 2003 był członkiem oraz 

Wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów 

pomocowych takich jak PHARE 99, PHARE Spójność społeczno – gospodarcza, 

PHARE Odbudowa, SAPARD oraz Programu Rozwój Obszarów Wiejskich Banku 

Światowego. W latach 2001- 2003 był członkiem Rady Nadzorczej ARP w 
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Warszawie. W latach 2004 – 2005 był członkiem Regionalnego Komitetu 

Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego. W latach 2005 – 2007 był 

sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z zakresem 

obowiązków związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego, przygotowaniem regionalnych programów operacyjnych, 

Programu Operacyjnego Polski Wschodniej- właściwie był jednym z głównych 

autorów tego programu oraz programów transgranicznych współfinansowanych z 

pomocy europejskiej. Od 2005 roku sprawuje mandat Senatora RP. Pracował w 

kilku komisjach senackich: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i 

Administracji państwowej . Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Senackiej 

Komisji Obrony Narodowej. Przez wiele lat prowadził bardzo aktywną działalność 

społeczną. Od 1980 roku jest członkiem NSZZ „Solidarność” , był m.in. członkiem 

Zarządu Regionu Rzeszowskiego, Przewodniczącym Komisji Zakładowej WSK. 

Był Przewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego „Solidarności”.  

Obecnie należy do „Prawa i Sprawiedliwości”, jest członkiem Rady Politycznej tej 

partii. Obszary zainteresowania, praktyka i olbrzymie doświadczenia pana 

Władysława Ortyla w dziedzinach bardzo istotnych dla samorządu Województwa, 

jak m.in. polityka regionalna, rozwój regionalny, planowanie przestrzenne, 

przygotowanie strategii krajowej i regionalnych, przedsiębiorczość (dotycząca 

szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw), polityka przemysłowa, przemysł 

obronny, pozyskiwanie inwestorów i inwestycje, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych, edukacja, 

polityka społeczna, ochrona zdrowia, kultura i dziedzictwo narodowe, 

przygotowanie i wdrażanie programów operacyjnych to znakomite kompetencje i 

rekomendacja na stanowisko Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Najważniejszą jednak cechą, która gwarantuje dobre wykorzystanie tych 

kompetencji jest uczciwość i świadectwo dotychczasowego życia pana 

Władysława Ortyla. Jego odważna działalność na rzecz dobra wspólnego w 

każdych warunkach od lat młodości, czasów studenckich, „Solidarności” i w 

czasie zagospodarowywania wywalczonej wolności. Radny zwrócił się w imieniu 

Klubu z ofertą do wszystkich radnych  ze wszystkich Klubów Sejmiku aby wybrać 

pana Władysław ortyla na bardzo dobrego Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. 

Pan Senator Władysław Ortyl wyraził zgodę na kandydowanie.  

Przewodnicząca Sejmiku zaproponowała aby przeprowadzenie głosowania w 

sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego powierzyć Komisji 

Skrutacyjnej w składzie takim jaki miał miejsce w przypadku głosowania nad 

odwołaniem Marszałka. 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Komisja Skrutacyjna 

pozostała w niezmienionym składzie i przystąpiła do przeprowadzenia 

głosowania. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil przedstawił tryb i 

zasady wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 22 do protokołu.  

Radny Jan Tarapata odczytywał w kolejności alfabetycznej radnych, którym 

Komisja Skrutacyjna rozdawała karty do głosowania.  

Następnie radni również odczytywani w kolejności alfabetycznej oddawali swe 

głosy do urny.  

Przewodnicząca Sejmiku o godzinie 14.00 ogłosiła 15 minut przerwy celem 

obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną. 

Radny Wojciech Buczak poinformował, że zgłosił swoje wystąpienie przed 

ogłoszeniem przerwy i uczynił to dlatego iż  nie można skomentować zachowania 

jednego z gości obecnego na tej chyba najważniejszej sesji w dziejach 

Samorządu Województwa Podkarpackiego, kiedy Poseł ostentacyjnie próbował 

wpływać na zachowanie jednego z radnych w czasie głosowania. Zwrócił się do 

Posła Jana Burego stwierdzając, że to co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, 

miesiącach w naszym samorządzie a co kompromituje szczególnie jego klub to 

jego dzieło. Stwierdził, że pamięta kiedy Poseł przed sesją, na której radni mieli 

suwerennie dokonywać wyboru razem z dwoma kolegami obwieszczał jaki  

będzie jego wynik. I to się sprawdziło bo użyto wobec tych radnych bardzo 

mocnych argumentów aby tak się zachowali. Zwrócił się do Posła, że jeszcze nic 

go nie nauczyło. Ta ostatnia kompromitacja nadal go nie nauczyła i próbuje tą 

samą metoda wpływać na decyzje radnych. Radny zwrócił uwagę, że nie zna 

wyników głosowania lecz ma nadzieję, że tak jak w głosowaniu nad odwołaniem 

Marszałka Karapyty tak w tym głosowaniu radni zachowają się przyzwoicie.  

Po przerwie o godzinie 14.15 wznowiono obrady. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil odczytał Protokół 

Komisji Skrutacyjnej informując, że Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 

został wybrany pan Władysław Ortyl. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 24 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały w sprawie wyboru 

Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

Uchwała Nr XXXIV/635/13 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Sejmiku złożyła gratulacje nowo wybranemu Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego.  
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Pan Marszałek Władysław Ortyl podziękował za zgłoszenie go i powierzenie mu 

jak podkreślił ważnej, trudnej ale zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Zaznaczył, 

że jego decyzja była tym bardziej łatwa do podjęcia bo wywodziła się z 

naruszenia pewnych zasad demokracji, które objęły ten Sejmik od początku jego 

powstania kiedy to radni opozycji zostali całkowicie usunięci do tzw. szarego kąta. 

W konsekwencji tych działań  doszło do sytuacji jak dzisiaj łącznie z odwołaniem 

Marszałka. Kropką nad i dowodem na to, że tak się działo przez cała kadencję 

było zachowanie w stosunku do jednego z radnych pana Posła Jana Burego. 

Takich rzeczy tolerować nie można. Samorząd Województwa jest organizacją 

przedstawicielską, obywatelską i powinien być wolny od nacisków. Pan Marszałek 

stwierdził, że myśli iż to skandaliczne zachowanie jest ostatnim jakie się w tej 

kadencji i przyszłej Samorządu Województwa stało. Przedstawił krótko to co 

czeka Samorząd Województwa, pracowników Urzędu Marszałkowskiego na 

najbliższe półtora roku ciężkiej pracy. Poinformował, że przed rozpoczęciem sesji 

zadano mu pytanie czy będą rewolucyjne zmiany i odpowiada na to tak – ale 

przede wszystkim w obszarze traktowania pracy i funkcjonowania Samorządu 

Województwa, Zarządu, Urzędu Marszałkowskiego, jak i instytucji 

demokratycznej. Tu będą rewolucyjne zmiany tj. otwarcie, konsultacje, spotkania, 

jawność pracy Urzędu i urzędników oraz Zarządu Województwa. W pozostałych 

elementach będą zmiany. Należy pochylić się nad strategią, RPO. Niezbyt 

komfortową sytuacją jest to, że te dwa dokumenty są procedowane równolegle. 

Lepiej byłoby aby było to ułożone po kolei i logicznie. Należy pamiętać o tym, że 

radni, Zarząd i parlamentarzyści powinni wiedzieć za jakimi projektami i 

inwestycjami w przyszłej perspektywie będzie lobbował Samorząd Województwa. 

Przede wszystkim po to aby mogło to znaleźć odzwierciedlenie w regionalnych 

programach operacyjnych, w programie Polski Wschodniej czy w programach 

operacyjnych tworzonych na poziomie kraju. Jest wiele obszarów, gdzie zapadły 

decyzje ale jest wiele rzeczy otwartych, na które jest jeszcze czas. Pan Marszałek 

podkreślił, że chciałby aby relacje Zarządu i radnych pozwalały na spotykanie się 

z parlamentarzystami niezależnie od opcji politycznej aby wpływali na to aby 

dobrze się działo w naszym województwie. Podał przykłady na to, kiedy miał 

możliwość  obserwowania takie współpracy a chodzi o poprawki i głosowania 

odnoszące się do budżetu kiedy rząd sprawował Jarosław Kaczyński a radni 

opozycji pomagali czasami radnym z koalicji rządzącej w przeforsowaniu 

pewnych rzeczy czego efektem jest kilka znanych poprawek i inwestycji na 

Podkarpaciu, w tym modernizacja linii kolejowej do Warszawy przez Kolbuszowę. 

Za taką praktyką lobbowania dla dobra społeczności Podkarpacia należy się 

opowiadać i to będzie również o to prosił. Stwierdził, że trzecią kadencję jest już 

parlamentarzystą i w obecnej nie pamięta aby z poziomu Wojewody i Samorządu 

Województwa były spotkania z parlamentarzystami. Poinformował, że miał 

możliwość zapoznania się z RPO i należy pamiętać iż jest to wstępny projekt, 

który posiada kilka niewypełnionych pól i nasuwa się kilka uwag  lecz w tej chwili 

nie miejsce i pora aby mówić o szczegółach.  Stwierdził, że chciałby poszerzyć 

dokument o sferę udziału przedstawicielskiego społeczeństwa i instytucji 
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pozarządowych i nie można powiedzieć iż w ogóle go nie ma ale znana jest lista 

tzw. instytucji dyżurnych, które można wymienić w pierwszej piątce i one zawsze 

są konsultowane i dają swój głos i uwagi. Dobrze byłoby aby ta druga linia została 

zachęcona i zaktywizowana do konsultacji. Pan Marszałek stwierdził, że chce aby 

po tej trudnej sytuacji, w której nie Samorząd Województwa, Marszałek i Zarząd 

będzie się opowiadał jak ma się to skończyć dla Marszałka lecz instytucje 

wymiaru sprawiedliwości. Należy sporządzić pewnego rodzaju bilans otwarcia, 

który pozwoli ocenić to co zostało zrobione i z jakiego punktu startują, a start jest 

z trudnej sytuacji aby można było zdać sprawę na końcu kadencji. Jeśli chodzi o 

strategię to niepokoi go kilka rzeczy. Należy oczywiście brać pod uwagę 

dokumenty, które nadal obowiązują w skali także Unii Europejskiej lecz należy 

pamiętać, że z tych dokumentów więcej złego dla Podkarpacia wynika i nie 

chodzi aby je negować i wywracać ale aby strategia była odpowiedzią na trudne i 

często złe zapisy, które idą w programach z poziomu kraju. Przywołany model 

polaryzacyjno - dyfuzyjny nie jest dobry dla Podkarpacia i nie może być 

przenoszony do naszej strategii i nie może być cytowany jako filozofia podejścia 

w tym dokumencie bo to to rzutuje na jego kształt. Rządzącej dotychczas koalicji 

trudno było negować zwierzchnią koalicję lecz jest to trudność, którą da się 

obejść w przypadku gdy jest dualizm sprawowania władzy i należy mieć na 

uwadze dobro społeczeństwa a szczególnie jego przyszłość, która będzie 

warunkowana obecnymi decyzjami za kilka lat. Pan Marszałek kończąc swoje 

wystąpienie podziękował jeszcze raz za wybór stwierdzając, że trudno było 

podjąć taką decyzję ale trzeba było na to popatrzeć po ludzku i mając na uwadze 

wszystkie uwarunkowania, które przedstawił tak  właśnie  uczynił. 

Radny Wojciech Buczak złożył gratulacje nowemu Marszałkowi Województwa i 

życzył mu aby wszyscy radni rzetelnie go wspierali i aby było tak jak w Modlitwie 

odmawianej przez radnych: swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć lokalnej 

Ojczyźnie. Złożył również gratulacje wszystkim radnym, którzy zdobyli się na 

odwagę aby oddać głos na Marszałka szczególnie dwóm radnym spoza Klubu 

radnych PiS i „Prawicy Rzeczypospolite”. Pogratulował im odwagi i zachęcał do 

niej innych radnych. Apelował aby budować dalej i czynić co tylko możliwe dla 

dobra Podkarpacia a wyborcy to odpowiednio ocenią.  

 

Radny Zygmunt Cholewiński złożył gratulacje panu Marszałkowi życząc mu aby 

w osiąganych celach dobro województwa było najważniejsze. W imieniu 

ustępującego Zarządu podziękował za współpracę oraz zgłosił wniosek o 

ogłoszenie przerwy. 

 

Przewodnicząca Sejmiku w związku z brakiem głosu sprzeciwu ze strony radnych 

o godzinie 14.25 ogłosiła przerwę. 
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Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Radny Mariusz Kawa podziękował tym, którzy nominowali go do startu w 

wyborach na Marszałka Województwa. Stwierdził, że mógł się czuć tylko dobrze 

postawiony  w jednej drużynie z Senatorem Ortylem. Jego wiek i doświadczenie 

są mniejsze dlatego też  nominacja była wyróżnieniem. Podziękował za to 

radnym z PO, SLD i PSL. Radny złożył gratulacje nowemu Marszałkowi i wyraził 

nadzieję, że słowa wypowiedziane dzisiaj zamienią się w czyn a forma pracy 

będzie taka, że  cały Sejmik poczuje się zaangażowany i zachęcony do tego aby 

razem z nim budować dobro Podkarpacia.  

 

Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu „Prawicy Rzeczypospolitej” 

podziękował i pogratulował wyboru nowemu Marszałkowi. Poinformował, że jego  

Klub deklaruje współpracę i zachęca do niej również pozostałe kluby.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa 

Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że Sejmik Województwa dokona 

wyboru Wicemarszałka w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku. Zaproponowała aby 

Komisja Skrutacyjna pracowała w tym samym składzie co w poprzednich 

głosowaniach.  

 

Radny Wojciech Buczak zgłosił zmianę do składu Komisji Skrutacyjnej tj. aby w 

miejsce radnego Tadeusza Pióro do składu komisji włączyć radnego Czesława 

Łączaka.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu  

ze strony radnych to Komisja Skrutacyjna będzie w następującym składzie: 

Bronisław Tofil, Czesław Łączak , Zdzisław Nowakowski, Jan Tarapata, Tadeusz 

Majchrowicz.  

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Komisja Skrutacyjna 

podjęła pracę w ww. składzie.  

 

Pan Marszałek Władysław Ortyl podziękował dotychczasowemu Zarządowi za 

pracę i prosił o przekazanie mu pilnych obowiązków służbowych . 
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Pan Marszałek zgłosił kandydatury radnych Lucjana Kuźniara i Jana Burka na 

Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego. 

Radny Lucjan Kuźniar wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Jan Burek wyraził zgodę na kandydowanie.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poprosiła Komisje Skrutacyjną o 

przeprowadzenie głosowania.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil przedstawił tryb i 

zasady wyboru Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego.  

Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 

Przewodnicząca Sejmiku o godzinie 15.07 ogłosiła krótka przerwę na 

przygotowanie kart do głosowania.  

Po przygotowaniu kart Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia 

głosowania.  

Radny Jan Tarapata odczytywał w kolejności alfabetycznej radnych, którym 

Komisja Skrutacyjna rozdawała karty do głosowania.  

Następnie radni również odczytywani w kolejności alfabetycznej oddawali swe 

głosy do urny.  

Przewodnicząca Sejmiku o godzinie 15.14 ogłosiła 10 minut przerwy celem 

obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną. 

 

Po przerwie o  godzinie 15.25 wznowiono obrady.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil odczytał Protokół 

Komisji Skrutacyjnej informując, że Wicemarszałkami Województwa 

Podkarpackiego zostali wybrani Lucjan Kuźniar i Jan Burek. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 28 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały w sprawie wyboru 

Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego.  

 

Uchwała Nr XXXIV/636/13 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku zaproponowała aby Komisja Skrutacyjna pracowała w 

składzie jak przy poprzednim punkcie porządku obrad. W związku z brakiem 

głosów sprzeciwu ze strony radnych komisja pracowała w niniejszym składzie.  

Pan Marszałek zgłosił kandydatury radnych Tadeusza Pióro i Bogdana 

Romaniuka na członków Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Radny Tadeusz Pióro wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Bogdan Romaniuk wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poprosiła Komisje Skrutacyjną o 

przeprowadzenie głosowania.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil przedstawił zasady i 

tryb wyboru członków Zarządu Województwa Podkarpackiego.  

Zasady niniejsze stanowią załącznik nr  30  do protokołu. 

Po przygotowaniu kart Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia 

głosowania.  

Radny Jan Tarapata odczytywał w kolejności alfabetycznej radnych, którym 

Komisja Skrutacyjna rozdawała karty do głosowania.  

Następnie radni również odczytywani w kolejności alfabetycznej oddawali swe 

głosy do urny.  

Przewodnicząca Sejmiku o godzinie 15.32 ogłosiła 10 minut przerwy celem 

obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną. 

 

Po przerwie o  godzinie 15.42 wznowiono obrady.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil odczytał Protokół 

Komisji Skrutacyjnej informując, że członkami Zarządu Województwa 

Podkarpackiego zostali wybrani radni Tadeusz Pióro i Bogdan Romaniuk.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 32 do protokołu. 
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Następnie Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały w sprawie wyboru 

członków Zarządu Województwa Podkarpackiego.  

Uchwała Nr XXXIV/637/13 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że rezygnacja radnego Mariusza Kawy 

z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej miała charakter warunkowy tj. 

miała mieć miejsce w sytuacji wyboru go na Marszałka Województwa 

Podkarpackiego i w  związku z faktem, że nie został wybrany na niniejszą funkcję 

kolejny punkt porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

II/8/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. 

zmienioną uchwała Nr XV/238/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego” stał się bezprzedmiotowy.  

Pismo dotyczące rezygnacji stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka 

Województwa Podkarpackiego. 

Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego punktu porządku obrad 

Przewodnicząca Sejmiku ogłosiła 15 minut przerwy celem odbycia posiedzenia 

Komisji Głównej i zaopiniowania przez nią ww. projektu uchwały. 

Po przerwie o godzinie 15.55 wznowiono obrady i Przewodnicząca Sejmiku 

poinformowała, że Komisja Główna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku odczytała radnym projekt uchwały.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 

przeprowadzenie głosowania.  

Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu.  

 

Uchwała Nr XXXIV/638/13 stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie złożyli żadnych interpelacji i zapytań. 
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Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radni nie złożyli żadnych wniosków. 

Przewodnicząca Sejmiku udzieliła głosu dziennikarzowi Dariuszowi 

Gradkowskiemu, który poinformował, że występuje tutaj w roli mieszkańca Dębicy 

i obywatela Podkarpacia. Poinformował, że przysłała go tutaj Dębica, 

pobłogosławił Przemyśl a zainspirowała Warszawa. Stwierdził, że ma kilka 

refleksji i uwag związanych z funkcjonowaniem władzy , generalnie państwowej a 

nie tylko samorządowej. Rozpoczął wystąpienie łacińska maksymą - „Patrz komu 

ufasz” – i jak stwierdził, że  rozglądając się po sali obrad  będąc członkiem 

szacownego grona wydaje mu się, że zaufałby jedynie Wicemarszałkowi 

Kuźniarowi i nie dlatego, że jest jego znajomym czy ustawionym lobbystą lecz od 

ludzi w terenie, kontrahentów jego firmy ma o nim jak najlepsze informacje. Jest 

on prawdziwym biznesmenem, który działa nie na zasadzie chciwości i zysku 

tylko gra fair play a nawet stosuje staroangielską zasadę – gentelmen’s 

agreement  i słowo u niego jest ważniejsze od pieniędzy i nigdy nikogo nie 

oszukał i dotrzymywał danego słowa. Jest poważnym biznesmenem, który 

wytwarza spore ilości oleju oraz estry olejowe do celów napędowych diesla. 

Poinformował, że jest dziennikarzem, który zajmuje się ochroną środowiska, 

rolnictwem, uważa iż władza powinna być strażnikiem chleba i pasterzem prawdy 

i Wicemarszałek Kuźniar jest takim strażnikiem chleba, daje zatrudnienie ludziom 

i firma przynosi dochody nie tylko jemu lecz również pracownikom i rolnikom, 

którzy mogą sprzedać swój rzepak. Podkreślił, że jest pod silnym wrażeniem IV 

Przeglądu Orkiestr Wojsk Lądowych w Przemyślu i wzruszający był moment w 

czasie prezentacji finałowej, kiedy miała miejsce musztra paradna i wszyscy 

zaśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń Jana Pawła II a dwóch trębaczy weszło na 

wieżę i towarzyszyło połączonym siłom wojsk lądowych z Warszawy, Wrocławia, 

Lublina i Podhalańczyków z Rzeszowa. Orkiestra 21.Brygady Strzelców 

Podhalańskich zwyciężyła w tym konkursie. Pan Dariusz Gradkowski podkreślił, 

że w polityce bardziej powinno kierować się sumieniem niż zakulisowymi grami i 

różnymi podchodami i dzisiaj były kliniczne przykłady takich działań, które mu się 

nie podobają. Poinformował, że ponieważ tydzień temu spotkał się z 

ambasadorem USA – panem Mullem w Warszawie to zakończy swoją wypowiedź 

stwierdzeniem „Thanks the Lord return the Spirit” – „Bogu dziękujcie, Ducha nie 

gaście” i ten napis znajduje się w kaplicy nowego terminala lotniska w Jasionce i 

radni powinni tam udać się na pielgrzymkę indywidualną i pomodlić się za siebie, 

władzę i funkcje, które sprawują oraz za całe Podkarpacie – a przecież to przede 

wszystkim dobrzy solidni i serdeczni ludzie często „klepiący biedę” i w tym 

momencie można zaprosić do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, gdzie 

można zobaczyć jak wygląda rzeczywistość. Stwierdził, że uwagi te kieruje nie 

tylko do radnych lecz również nawet do rządu. Zakończył stwierdzeniem „God 

Bless Podkarpaciu” – „Boże błogosław Podkarpaciu” i wszystkim jego 

mieszkańcom.  
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Radny Sławomir Miklicz złożył komunikat, że w przerwie odbyło się posiedzenie 

Klubu Radnych PO, na którym wyrzucono z jego szeregów jednego z radnych – 

Wicemarszałka Jana Burka stwierdzając, że reprezentowany przez niego klub nie 

chce mieć nic do czynienia ze zdrajcami. Jednocześnie poinformował, że 

powołano go na nowego Przewodniczącego Klubu Radnych PO. Zwrócił się do 

Marszałka Władysława Ortyla, że jego klub bardzo poważnie traktuje złożoną 

przez niego deklarację odnośnie działań na rzecz rozwoju województwa  i 

współpracy z radnymi. Stwierdził, że myśli iż jutro dadzą na to pierwszy dowód na 

to  bo z całą precyzją i wiedzą będą chcieli przekazać sprawy najpilniejsze do 

wykonania. Życzył nowemu Marszałkowi w imieniu Klubu Radnych PO aby 

podjęte przez nich i kontynuowane działania były skutecznie realizowane i czyni 

to bo jak stwierdził będzie potrzeba mu dużo szczęścia bo jak  doświadczenie 

koalicji, która dzisiaj staje się opozycją pokazuje, że na zdrajcach ciężko budować 

nową siłę i wizerunek. Dzisiaj takich dwóch zdrajców było i są teraz w koalicji 

rządzącej i wierzy w to, że będą wiernie służyli Marszałkowi i nie będą robić 

takich rzeczy jakie zrobili koalicjantom aczkolwiek mówi o tym szczęściu jakie 

Marszałek będzie potrzebował bo pewno będzie go trzeba bardzo dużo bo tym 

ludziom na pewno zaufać nie można. Życzył Marszałkowi aby jako 

Przewodniczący Zarządu mając takich dwóch Wicemarszałków nie musiał po 

półtora roku powiedzieć, że to był błąd. Stwierdził, że naprawdę szczerze mu tego 

życzy.  

 

Przewodniczący Klubu radnych PSL – pan  Mariusz Kawa również 

poinformował, ze odbyło się posiedzenie jego Klubu, na którym jednogłośnie 

wykluczono z niego Wicemarszałka Lucjana Kuźniara. Stwierdził, że nie rozumie 

decyzji radnego i jest im bardzo przykro. Poinformował, ze stosowne dokumenty 

zostaną złożone na ręce Przewodniczącej Sejmiku.  

 

Pan Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że chce podziękować za życzenia 

szczęścia ale same życzenia to mało. Szczęście swoim zachowaniem i 

postępowaniem trzeba wspierać i pomagać mu bo wtedy można osiągnąć pełnię 

sukcesu. Poinformował, że ich apele wystosowane politycznie i obywatelsko 

polegały na tym aby opowiedzieć się w tej trudnej i dramatycznej sytuacji 

województwa po jasnej stronie problemu i on a w ten sposób traktuje podjęte 

decyzje. Zwrócił uwagę, że czasami słyszał takie głosy, że nic się nie stało, 

Zarząd i Urząd pracuje normalnie ale nie można się okłamywać bo w tej sytuacji 

obie te instytucje nie pracowały normalnie bo niestety powodowało to pewne 

komplikacje. Pan Marszałek jeszcze raz podziękował za dokonany wybór i 

poinformował, że będzie okazja na kolejnej sesji aby rozmawiać na temat 

zarysowanej przez niego przyszłości. Stwierdził również, ze praca i współpraca z 

klubami i parlamentarzystami będą normą bo on był do tego przyzwyczajony w I 



30 
 

30 
 

kadencji Samorządu Województwa i nie musi się w tym zakresie niczego uczyć a 

jedynie być konsekwentnym . 

 

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan      

Dariusz Sobieraj zamknął  obrady XXXIV  sesji Sejmiku. 

Sesja zakończyła się o godzinie  16.10 .  

   

 

            

                            

        Przewodnicząca Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                 

    Teresa Kubas - Hul 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

 


