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Protokół I sesji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji 

 z  dnia 30 listopada 2010 roku. 
 

 
 
 
Sesja odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, rozpoczęła się o godzinie 1600.  
Udział w niej wzięli radni oraz zaproszeni goście.  
 
Lista obecności gości  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
 
I sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji zwołana została przez 
Przewodniczącego Sejmiku III kadencji – Pana Andrzeja Matusiewicza, zaś 
prowadzenie obrad rozpoczął, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa najstarszy 
wiekiem radny – Pan Edward Brzostowski. Prowadził on obrady do czasu wyboru 
Przewodniczącego Sejmiku. 
 
Przed otwarciem sesji Pan Tomasz Smoleń Komisarz Wyborczy  wręczył zaświadczenia 
o wyborze na radnego Województwa Podkarpackiego a następnie odbyło się 
ślubowanie, które złożyli nowo wybrani radni: 
 
 

1. Stanisław Bajda 

2. Stanisław Bartman 

3. Stanisław Bartnik 

4. Edward Brzostowski 

5. Wojciech Buczak 

6. Jan Burek 

7. Zygmunt Cholewiński 

8. Janusz Ciółkowski 

9. Ewa Draus 

10. Fryderyk Kapinos 

11. Mirosław Karapyta 

12. Mariusz Kawa 

13. Anna Kowalska 



2 
 

 

14. Janusz Konieczny 

15. Teresa Kubas – Hul 

16. Lucjan Kuźniar 

17. Maciej Lewicki 

18. Czesław Łączak 

19. Andrzej Matusiewicz 

20. Mieczysław Miazga 

21. Sławomir Miklicz 

22. Zdzisław Nowakowski 

23. Tadeusz Pióro 

24. Bogdan Romaniuk 

25. Bogdan Rzońca  

26. Janina Sagatowska 

27. Dariusz Sobieraj 

28. Władysław Stępień 

29. Jan Tarapata 

30. Bronisław Tofil 

31. Władysław Turek 

32. Kazimierz Ziobro 

 

 
Następnie Przewodniczący – Senior otworzył I sesję nowo wybranego Sejmiku;  
stwierdził, iż na sali jest wymagane quorum, wobec czego Sejmik może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały.  
 
Proponowany porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.  
Stanowi ono załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Radny Sławomir Miklicz w imieniu grupy trzech radnych złożył wniosek o uzupełnienie 
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Piotra 
Przytockiego. 
 
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Radny Andrzej Matusiewicz stwierdził, że Przewodniczący Senior powinien odczytać 
oświadczenie Pana Piotra Przytockiego o zrzeczeniu się mandatu radnego. 
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Radny Sławomir Miklicz oświadczył, iż mandat Pana Piotra Przytockiego jako radnego 
wygasł z mocy prawa i w tym momencie oświadczenie jest nie potrzebne  jeżeli 
natomiast Radny Matusiewicz ma wątpliwości to prosiłby o opinię radcy prawnego. 
Dodał, iż obecnie głosujemy zmianę porządku obrad a oświadczenie może zostać 
odczytane przy głosowaniu przedmiotowej uchwały. 
 
 
Przewodniczący Senior odczytał oświadczenie Pana Piotra Przytockiego, stanowi ono 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Senior zarządził przegłosowanie porządku obrad w całości wraz                  
z punktem zaproponowanym przez grupę radnych. 
Za głosowało 17 radnych, 3 było przeciw, 12 osób wstrzymało się od głosu. 
 

Porządek obrad sesji, po uwzględnieniu przyjętego w drodze głosowania  wniosku 
przedstawia się następująco: 

 
1. Złożenie ślubowania przez radnych Województwa Podkarpackiego. 
2. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego Województwa 

Podkarpackiego obecnego na sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa 

Podkarpackiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa 

Podkarpackiego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego. 
9. Zamknięcie sesji. 

 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 
Przewodniczący Senior odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
Radni glosowali jednomyślnie 32 głosami za. 
Uchwała Nr I/1/10 została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego IV kadencji. 
 
Dla przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Sejmiku IV kadencji radni 
przystąpili do wyboru komisji skrutacyjnej.  
Przewodniczący – Senior zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 4 osoby – po 
jednym przedstawicielu z każdego ugrupowania politycznego, jednocześnie 
przypominając, iż udział w pracach komisji koliduje z zamiarem kandydowania na 
stanowisko, na które przeprowadzane jest przez tę komisję głosowanie.  
 
Radny Wojciech Buczak poinformował Przewodniczącego, że w dniu dzisiejszym 
powstał Klub radnych PiS, zrzeszający 15 radnych, którego został przewodniczącym. 
 
Radny Wojciech Buczak Przewodniczący Klubu PiS zaproponował do składu komisji  
radnego Mieczysława Miazgę 
Radny Sławomir Miklicz (PO) zaproponował radnego Zdzisława Nowakowskiego. 
Radny Stanisław Bartman  (PSL) zaproponował radnego Mariusza Kawę. 
Radna Anna Kowalska  (SLD) zaproponowała radnego Bronisława Tofila. 
 
 
Wszyscy radni zgłoszeni do składu Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 
 
Następnie Przewodniczący – Senior zarządził przegłosowanie składu komisji 
skrutacyjnej. Radni głosowali jednomyślnie 32 głosami za. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa  Sejmik  wybiera ze swego 
grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.  
Komisja Skrutacyjna po ukonstytuowaniu się  opracowała zasady i tryb głosowania, 
które odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Bronisław Tofil. 
 
Radny Wojciech Buczak zgłosił uwagę do zasad i trybu głosowania twierdząc, iż nie do 
końca został zacytowany § 42 ust 8 Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
mówiący, iż „Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy Radny wywołany             
w porządku alfabetycznym, odebrawszy od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, 
dokonuje wyboru w miejscu zapewniającym tajność głosowania”. 
 
Radny Sławomir Miklicz zaznaczył, że jego przedmówca słusznie zwrócił uwagę 
jednak przypomniał, że w poprzedniej kadencji to on ze swoimi kolegami kwestionowali 
tajne miejsce proponując aby można było dokonywać wyboru przy swoim miejscu. 
Dodał, że na tej sali zadbano o to i jest wyodrębnione tajne miejsce do głosowania. 
 
Radny Wojciech Buczak przypomniał radnemu Mikliczowi, że podczas wyborów                
w poprzedniej kadencji on nie był jeszcze radnym. 
 



5 
 

 

Radny Czesław Łączak zaproponował aby zapis § 42 ust 8 wprowadzić do zasad               
i trybu glosowania oraz aby Komisja Skrutacyjna sprawdziła czy wyodrębnione miejsce 
zapewnia tajność głosowania. 
 
Radny Sławomir Miklicz poinformował, że oddanie głosu w miejscu odosobnionym jest 
prawem nie obowiązkiem. Jeżeli ktoś chce głosować przy urnie może to zrobić. 
Przypomniał Radnemu Matusiewiczowi, że w poprzedniej kadencji głosując nad 
odwołaniem Marszałka radni PiS decydowali o tym, że nie głosujemy w miejscu 
ustronnym. 
 
Radny Andrzej Matusiewicz poinformował, że Regulamin Sejmiku jest z 30 listopada 
2009 r. zapytał Radnego Miklicza czy po tym terminie był jakiś wniosek o odwołanie 
Zarządu. Poprosił aby wszyscy tutaj przestrzegali prawa i by była zachowana 
odpowiednia procedura. Wniósł aby do zasad przedstawionych przez 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej zostało dopisane to co wynika z § 42 ust 8 
Regulaminu Sejmiku. 
 
Radny Zygmunt Cholewiński zaproponował łączne przegłosowanie zasad i trybu 
wyboru Przewodniczącego wraz z zaproponowana poprawką. 
 
Przewodniczący Senior zarządził glosowanie nad wnioskiem o wprowadzeniem treści            
§ 42 ust 8 do zasad i trybu głosowania. 
Radni glosowali jednomyślnie 32 głosami za. 
 
Następnie Przewodniczący Senior zaproponował przegłosowanie zasad i trybu 
dotyczących wyboru Przewodniczącego Sejmiku. 
Radni głosowali jednomyślnie 32 głosami za. Zasady i tryb wyboru Przewodniczącego 
Sejmiku stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie rozpoczęto zgłaszanie kandydatur  na Przewodniczącego Sejmiku. 
 
Radny Wojciech Buczak  w imieniu klubu PiS zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja 
Matusiewicza  na  Przewodniczącego Sejmiku przypomniał zebranym, iż był on 
Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego w I kadencji                                
i Przewodniczącym Sejmiku III kadencji. Jako Przewodniczącego cechowała go wysoka 
kultura wystąpień, merytoryczność dyskusji, wszechstronna znajomość prawa, 
fachowość i rzeczowa argumentacja. Był on Przewodniczącym wszystkich radnych. 
Kandydat jest mieszkańcem Przemyśla, wykonuje zawód adwokata. Przygotowanie                
i doświadczenie zawodowe, dotychczasowy dorobek w działalności społecznej oraz 
osobiste cechy charakteru w pełni uzasadniają zgłoszenie jego kandydatury na 
stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
 
Radny Sławomir Miklicz w imieniu Klubu PO  zgłosił kandydaturę Radnej Teresy 
Kubas – Hul, która w poprzedniej kadencji pełniła funkcje Wiceprzewodniczącej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pracował tez jako Wiceprzewodnicząca Komisji 
Budżetu, Mienia i Finansów. Obecnie pełni funkcje Doradcy Wicewojewody 
Podkarpackiego ds. Funduszy Unijnych. Dała się poznać jako osoba szukająca 
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kompromisu, potrafiąca łagodzić obyczaje i konflikty a jednocześnie stanowcza                
w momencie gdy wymaga tego sytuacja.  
 
 
Radny Andrzej Matusiewicz  wyraził zgodę na kandydowanie.  
Również Radna Teresa Kubas - Hul wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał protokół komisji – który wraz z kartami głosowania stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Przewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego  została Pani Teresa Kubas – 
Hul. 
Przewodniczący Senior pogratulował Przewodniczącej wyboru następnie odczytał 
uchwałę  w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku.  
 
Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego IV kadencji stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.  
 
Przewodnicząca Teresa Kubas – Hul podziękowała Seniorowi za dotychczasowe 
prowadzenie obrad. Stwierdziła, że ten wybór to dla niej ogromny zaszczyt                      
i podziękowała radnym za obdarzenie jej zaufaniem. Zaznaczyła, że uczyni wszystko by 
godnie reprezentować samorząd województwa podkarpackiego na zewnątrz oraz by 
sprawnie przygotowywać i prowadzić obrady Sejmiku. Przewodnicząca zapowiedziała, 
że będzie Przewodniczącą wszystkich radnych i uczyni co w jej mocy aby osoby, które 
dzisiaj nie obdarzyły jej zaufaniem, przekonały się co do jej osoby. Wyraziła nadzieję, iż 
na koniec kadencji na temat jej osoby padnie stwierdzenie podobne do tego które 
usłyszeliśmy dzisiaj o Przewodniczącym III kadencji Andrzeju Matusiewiczu – że był 
Przewodniczącym wszystkich radnych. 
 
Dalszą część obrad poprowadziła nowo wybrana Przewodnicząca Sejmiku. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego IV kadencji. 
 
Przewodnicząca Sejmiku – Pani Teresa Kubas - Hul  zaproponowała by dla wyboru 
trzech Wiceprzewodniczących Sejmiku powołana została komisja skrutacyjna w tym 
samym składzie, jak przy wyborze Przewodniczącego. Za powołaniem Komisji 
Skrutacyjnej  w takim samym składzie. Wszyscy kandydaci do komisji również wyrazili 
zgodę. 
Po ukonstytuowaniu się komisja przedstawiła radnym zasady i tryb głosowania na trzech 
Wiceprzewodniczących Sejmiku – jak w załączniku nr 10 do protokołu, które w drodze 
głosowania Sejmik przyjął jednomyślnie (32 głosami „za”.)  
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa  Sejmik  wybiera ze swego 
grona trzech Wiceprzewodniczących Sejmiku bezwzględną większością głosów                    
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.  
 
Radna Anna Kowalska zgłosiła kandydatury radnego Janusza Koniecznego oraz 
Radnego Edwarda Brzostowskiego, obaj kandydaci wyrazili zgodę. 
Radny Wojciech Buczak w imieniu Klubu PiS zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja 
Matusiewicza na Wiceprzewodniczącego Sejmiku IV kadencji. Kandydat wyraził zgodę. 
Radny Mariusz Kawa  zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Sobieraja, kandydat 
wyraził zgodę. 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej poinformował, wymaganą bezwzględną większość 17 głosów uzyskali: 
Janusz Konieczny, Edward Brzostowski oraz Dariusz Sobieraj i to oni zostali wybrani na 
Wiceprzewodniczących Sejmiku IV kadencji. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 11  do 
niniejszego protokołu.  
 
Przewodnicząca odczytała uchwałę  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku.  
 
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego IV kadencji stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Sejmiku – Pani Teresa Kubas - Hul pogratulowała nowo wybranym 
Wiceprzewodniczącym i poprosiła ich o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.   
 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
Marszałka Województwa Podkarpackiego IV kadencji. 
 
Przewodnicząca zaproponowała, by dla przeprowadzenia wyboru Marszałka 
Województwa Podkarpackiego powołana została komisja skrutacyjna  
w dotychczasowym  składzie. 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. 
Komisja ukonstytuowała się, a następnie przedstawiła radnym zasady i tryb głosowania 
na Marszałka Województwa Podkarpackiego – jak w załączniku nr 13 do protokołu. 
Zasady te Sejmik przyjął w drodze głosowania – jednomyślnie ( 32 głosy „za”). 
 
Marszałka Województwa  wybiera się zgodnie z  art. 32 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. 
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Radny Mariusz Kawa zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Karapyty.  
 
Pan Mirosław Karapyta z zawodu jest nauczycielem, doktorem socjologii. Żonaty, troje 
dzieci, żona Grażyna, z zawodu nauczyciel. Pochodzi z Jarosławia, studia na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii ukończył na UMCS w Lublinie. W 1990 rozpoczął pracę                   
w administracji jako dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty. W roku 1995 ukończył 
studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania Kolegium Ekonomiczno 
Społecznego Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Szkoły Głównej 
Handlowej w W-wie. W 1996 r. otrzymał rekomendacje z rąk Jego Ekscelencji Biskupa 
Jana Śrutwy na stypendium naukowe na Georgetown Uniwersity w Waszyngtonie. 
Studia doktoranckie rozpoczął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uchwałą Rady  
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia                         
22 października 2002 r. otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie 
socjologii. Od roku 2000 pracował jako nauczyciel akademicki. Posiada wiele publikacji 
naukowych. Zna języki obce – angielski, francuski i rosyjski. Pełni wiele funkcji 
społecznych. W ramach programu organizowanego przez Freedom House był 
organizatorem kilku konferencji m.in. Europejski Samorządowy Okrągły Stół, Mała 
Przedsiębiorczość na Podkarpaciu. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Wicekuratora 
Oświaty w Rzeszowie.  
Jako radny II kadencji był m.in. Przewodniczącym Komisji Polityki Regionalnej Sejmiku,  
i Przewodniczącym Klubu Radnych PSL. Jako Wicemarszałek nadzorował 
Departamenty zdrowia oraz dróg i Transportu. Obecnie pełni funkcje Wojewody 
Podkarpackiego. 
 
Radny Wojciech Buczak zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Rzońcy. 
 
Bogdan Rzońca –w ostatnich wyborach uzyskał poparcie 30 000 mieszkańców. Żonaty, 
dwoje dzieci, wykształcenie wyższe, członek PiS. Był Dyrektorem Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Jaśle, Wojewodą Krośnieńskim, pierwszym Przewodniczącym 
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego I kadencji. W III kadencji pełnił funkcje Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackiego. Był inicjatorem wielu ważnych dla naszego 
województwa przedsięwzięć m.in. utworzenia nowych przejść granicznych ze Słowacją           
i Ukrainą, powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, wspierał 
powstanie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ma wielkie zasługi w rozwoju portu lotniczego 
w Jasionce oraz w tym, że samorząd województwa stał się właścicielem 
większościowym tego portu. W znacznej mierze Jego zasługą jest budowa                      
i modernizacja bardzo wielu dróg w naszym województwie. Będąc Wicemarszałkiem 
wspierał równomierny rozwój całego województwa. Kończąc swoja wypowiedź radny 
Wojciech Buczak zaapelował aby nie robić polityki tylko budować mosty. 
 
 
Obaj radni wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję Marszałka Województwa 
Podkarpackiego.  
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Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał jej protokół, zgodnie z którym Radny Mirosław Karapyta uzyskał 17 
głosów, zaś radny Bogdan Rzońca  głosów 15. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
 
W związku z faktem, iż bezwzględną większość głosów ustawowego składu Sejmiku 
uzyskał Mirosław Karapyta, to on właśnie został Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego.  
 
Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały. 
 
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego                    
IV kadencji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Sejmiku złożyła gratulacje nowo wybranemu Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego. 
 
 
Marszałek Mirosław Karapyta stwierdził, że w życiu człowieka są wspaniałe chwile             
i taką dla niego jest dzień dzisiejszy. Dodał, iż przed czterema laty na forum Sejmiku 
jako radny miał okazję zabrać głos po zwycięstwie Zygmunta Cholewińskiego i własnej 
przegranej. Składając gratulacje nie spodziewał się, że po roku pełnienia funkcji radnego 
obejmie dokładnie 3 lata temu 29 listopada funkcję Wojewody Podkarpackiego. Było to 
przedłużenie w naturalny sposób służby dla Województwa Podkarpackiego. Stwierdził, 
iż  sięgając pamięcią wstecz zastanawia się w kontekście wyborów samorządowych 
jakie tło i odniesienie maja wybory samorządowe. Każdy z radnych zastanawia się          
i kontestuje pojęcie małej ojczyzny. Czym jest mała ojczyzna? Czy jest to gmina, powiat 
czy województwo? Przytoczył słowa Stanisława Ossowskiego twierdząc, że „mała 
ojczyzna jest to to co człowiek ma w sercu”. Zaznaczył, że dzień dzisiejszy jest ważny 
ze względu na wyzwania jakie przed nim stoją. Marszałek podziękował Panu 
Zygmuntowi Cholewińskiemu za 3 lata współpracy, za wspólną służbę na rzecz 
województwa. Podziękował za współpracę całemu Sejmikowi III kadencji na czele                  
z Przewodniczącym Andrzejem Matusiewiczem. Była to współpraca, która może być 
przykładem budowania mostów. Dodał, że w misji którą podejmuje teraz będzie tworzył 
dialog i kontynuował wszystko to co było dobre. Podziękował również za współpracę 
Pani Wicewojewodzie Podkarpackiej Małgorzacie Chomycz. Na koniec powiedział, iż 
liczy na współpracę z przyszłym Zarządem, Sejmikiem oraz współpracę                                
z Parlamentarzystami Województwa Podkarpackiego. 
 
 
Radny Bogdan Rzońca powiedział, że zapytano go jeszcze godzinę temu, po co 
startuje skoro wie, że przegra. Odpowiedział że dzięki temu ma spokojne sumienie. 
Życzył nowemu Marszałkowi i Członkom Zarządu spokojnego sumienia w każdym 
działaniu. Zaznaczył, że dodatkowym mandatem społecznym dla którego zgłosił swój 
akces na funkcję Marszałka, była liczba głosów jaką otrzymał od wyborców. PiS 
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otrzymało 300 000 głosów o czym radni spoza PiS- u zapominają, a na jego osobę 
oddało głos 30 000 osób. Z tej przyczyny nie mógł by powiedzieć wyborcom z Ustrzyk, 
Bieszczadów, Sanoka, Krosna, Jasła, że kapituluje bez stawania do walki. Podziękował 
radnym PiS za zgłoszenie jego rekomendacji oraz życzył Panu Marszałkowi i radnym 
koalicji sukcesów w nadchodzących czterech latach. Dodał, że klub PiS nie będzie 
niemym głosem tej kadencji. 
 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wicemarszałków Województwa 
Podkarpackiego IV kadencji. 
 
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, iż Wicemarszałków  wybiera się spośród 
dowolnej  liczby kandydatów  na wniosek Marszałka,  za zgodą tych kandydatów 
wyrażoną na piśmie lub ustnie do protokołu. 
 
Kandydatem na Wicemarszałka  Województwa może być radny lub osoba spoza składu 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Wicemarszałków  Województwa wybiera się zgodnie z  art. 32  ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590             
z późn. zm.) zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym; 
 
Podobnie, jak w poprzednich głosowaniach zaproponował, by wybory przeprowadziła 
Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie, w którym przeprowadzano wybory 
Marszałka Województwa. 
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Przewodniczący komisji 
przedstawił zasady i tryb głosowania, które następnie jednogłośnie (31 głosami za) 
przyjął  Sejmik.  
 
Zasady i tryb głosowania stanowią załącznik nr 16  do protokołu. 
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego zgłosił następujące kandydatury na dwóch 
Wicemarszałków Województwa: 
 
Radny Zygmunt Cholewiński 
Radna Anna Kowalska  
 
Pan Zygmunt Cholewiński ma 48 lata, jest żonaty, ma troje dzieci, żona Renata jest 
pielęgniarką. Posiada wykształcenie wyższe, kierunek zarządzanie. Od 1992 roku był 
wójtem gminy Pysznica. W kadencji 1998 – 2002 był radnym Województwa 
Podkarpackiego, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Modernizacji Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. Za swoją pracę samorządową był wielokrotnie 
nagradzany, m.in. jako finalista konkursu „Wójt roku 2004” został nagrodzony przez 
redakcję rolną TVP. To doświadczony samorządowiec, posiadający zaufanie społeczne, 
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konieczne do prawowania tak odpowiedzialnej funkcji. W trakcie trwania III kadencji 
pełnił funkcje Marszałka Województwa Podkarpackiego.  
 
Pani Anna Kowalska posiada wykształcenie wyższe, nauczyciel, politolog. Ukończone 
studia podyplomowe z zakresu europeistyki. Pracowała w oświacie jako nauczyciel, 
gminny dyrektor szkół, komendant hufca ZHP, w organizacjach politycznych – dyrektor 
biura posła, prywatna działalność. Wieloletni Burmistrz Miasta Dynowa. Przewodnicząca 
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, koordynatorka programu UMWP 
Błękitny San, Doradca Wojewody Podkarpackiego. Od początku kadencji samorządowej 
radna miasta i powiatu rzeszowskiego, doświadczony i sprawdzony samorządowiec. 
Prywatnie żona i matka dwójki dorosłych dzieci. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcje Wicemarszałków Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał protokół głosowania, zgodnie z którym Zygmunt Cholewiński 
uzyskał 19 głosów, zaś Pani Anna Kowalska głosów 17. Oboje kandydaci zostali 
Wicemarszałkami Województwa Podkarpackiego. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty głosowania tajnego stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu.  
 
Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały. 
 
Uchwała Nr I/5/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie wyboru  
Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego IV kadencji stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
 
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie  wyboru  
członków Zarządu Województwa Podkarpackiego IV kadencji. 
 
Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, iż członków Zarządu  wybiera się spośród 
dowolnej  liczby kandydatów  na wniosek Marszałka,  za zgodą tych kandydatów 
wyrażoną na piśmie lub ustnie do protokołu. 
 
Kandydatem na członka Zarządu  Województwa może być radny lub osoba spoza 
składu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Członków Zarządu Województwa wybiera się zgodnie z  art. 32  ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z 
późn. zm.) zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Sejmiku , w głosowaniu tajnym; 
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Podobnie, jak w poprzednich głosowaniach zaproponowała, by wybory przeprowadziła 
Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie, w którym przeprowadzano wybory 
Marszałka Województwa. 
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Przewodniczący komisji 
przedstawił zasady i tryb głosowania, które następnie  zostały jednomyślnie  (30 głosami 
za) przyjęte przez Sejmik i stanowią załącznik nr 19 do protokołu 
 
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego zgłosił następujące kandydatury na dwóch 
członków Zarządu Województwa: 
 
Radny Lucjan Kuźniar   
Radny Sławomir Miklicz 
 
Pan Lucjan Kuźniar lat 52, żonaty, czworo dzieci. Posiada wykształcenie wyższe              
o kierunku socjologia zarządzania. W chwili obecnej w trakcie pisania pracy doktorskiej: 
studium na przykładzie Województwa Podkarpackiego dotyczące wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Jest przedsiębiorca wdrażającym innowacyjne 
rozwiązania, jego działalność gospodarcza polega na skupie i przetwórstwie roślin 
oleistych z przeznaczeniem na biopaliwa oraz olej jadalny. Ostatnio dużym osiągnięciem  
zakładu, którego jest współwłaścicielem  jest wynalezienie i opracowanie technologii 
produkcji oleju tłoczonego na zimno o nazwie „Olej podkarpacki”. Pełnił również funkcje 
społeczne i tak: w latach 1998-2002 radny powiatu przeworskiego, 2002-2010 radny 
Województwa Podkarpackiego, w trakcie tych dwóch kadencji przewodniczył Komisji 
Budżetu, Mienia i Finansów. W obecnych wyborach po raz trzeci został wybrany na 
radnego Województwa Podkarpackiego. Od 2004 r. jest członkiem Zarządu  Krajowego 
Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w Warszawie oraz Prezesem 
Podkarpackiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Roślin Oleistych                       
w Rzeszowie.  
 
Pan Sławomir Miklicz lat 34, zamieszkały w Sanoku wraz z żona i dwoma synami. Jest 
absolwentem wydziału prawa UMCS w Lublinie, ukończył studia podyplomowe                      
z zakresu integracji europejskiej na UJ w Krakowie. Zaczynając karierę zawodową 
prowadził własna działalność gospodarcza obecnie związany jest z Nivea Polska S.A, 
jako menedżer regionu zarządza terenem obejmującym woj. podkarpackie, lubelskie               
i świętokrzyskie. Jest jednym z założycieli i przewodniczącym PO w powiecie sanockim. 
W wyborach samorządowych w 2002 r. Sanoczanie powierzyli mu zaszczyt pełnienia 
funkcji radnego Miasta Sanoka, a w roku 2006 wybrany został na radnego Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Kandydaci na członków Zarządu Województwa wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał protokół głosowania., zgodnie z którym radny Lucjan Kuźniar 
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uzyskał 18 głosów, zaś radny Sławomir Miklicz  – głosów 17, w związku z czym obaj 
kandydaci zostali członkami Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania tajnego stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 
 
Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały. 
 
Uchwała Nr I/6/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie  wyboru   członków 
Zarządu Województwa Podkarpackiego IV kadencji stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
Radni w trakcie sesji otrzymali również projekt budżetu Województwa  Podkarpackiego 
na 2011 rok. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Sejmiku  - Pani  Teresa             
Kubas - Hul zamknęła obrady I  sesji IV kadencji  Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.  
 
Sesja zakończyła się o godz. 2000. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
 
  
Protokołowała 
Katarzyna Sowa 
 
 
 
 
                                                                             Przewodnicząca Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                       Teresa Kubas - Hul 
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