
Protokół Nr IV/11 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 11 stycznia 2011 r. 

 

IV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się 11 stycznia 2011 roku  
w sali audorytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy 
Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.00, obrady otworzyła i prowadziła 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pani Teresa Kubas - Hul. 
 
Zanim Przewodnicząca Sejmiku otworzyła formalnie obrady IV sesji radni odmówili 
Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.  
 
Przewodnicząca powitała licznie zgromadzonych  gości , przedstawicieli prasy, radia 
i telewizji.  
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały – lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Następnie Przewodnicząca omówiła porządek obrad sesji, który radni otrzymali wraz 
z zawiadomieniem o jej zwołaniu – zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 

Pan Marszałek Mirosław Karapyta złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 
4).  

Przewodnicząca Sejmiku – pani Teresa Kubas – Hul poinformowała, że w okresie 
pomiędzy zwołaniem sesji a jej terminem do Kancelarii Sejmiku wpłynęły projekty 
uchwał Sejmiku Województwa z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 
zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy o samorządzie województwa: 

- w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie”,  
Priorytet Zapewnienie strategii jakości w ramach programu Comenius Regio. 

Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Przewodnicząca zaproponowała aby  powyższe projekty uchwał  realizować po 
punkcie 7) porządku obrad.  

Przewodnicząca poinformowała również, że na jej ręce wpłynął wniosek Klubu 
Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia rezolucji dotyczącej likwidacji pasma programów regionalnych na  antenie 
TVP2 Telewizji Polskiej. Zaproponowały aby projekt uchwały był realizowany po 
punkcie 8) porządku obrad. 



Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie wprowadzenie zmian 
do porządku obrad sesji. 
Za zdjęciem z porządku obrad sesji punktu 4) radni głosowali jednomyślnie (31 
głosami za). 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
rezolucji dotyczącej likwidacji pasma programów regionalnych na  antenie TVP2 
Telewizji Polskiej radni również głosowali jednomyślnie (31 głosami za). 

 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad II sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji, 
2. Przyjęcie protokołu z III sesji,  
3. Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 rok, 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok 2010, 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Przemyślu, 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr XL/737/09 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia terminu 
zakończenia zbiorów roślin uprawnych, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Uczenie się 
przez całe życie”,  Priorytet Zapewnienie strategii jakości w ramach programu 
Comenius Regio. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego zapowiedzi przesunięcia terminów realizacji 
inwestycji na drogach krajowych, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej likwidacji pasma 
programów regionalnych na  antenie TVP2 Telewizji Polskiej. 

11. Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego z 
działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie (7 grudnia 2010 
r. –  28 grudnia 2010 r.) i wykonania uchwał Sejmiku. 

12. Interpelacje i zapytania radnych, 
13. Wnioski i oświadczenia radnych, 
14. Zamknięcie sesji. 

 
 

Przyjęcie protokołu z III sesji.  

Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, że protokół z III sesji był do wglądu w 
Kancelarii Sejmiku a jego projekt został przesłany radnym w wersji elektronicznej. 



W związku z brakiem uwag do treści protokołu Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie nad jego przyjęciem.  

Protokół został przyjęty (29 głosów za, 1 głos sprzeciwu, brak głosów 
wstrzymujących się). 

 

Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 rok, 

Przewodnicząca Sejmiku przedstawiła harmonogram prac nad projektem uchwały 
budżetowej. Poinformowała, że po odbyciu w dniu dzisiejszym debaty nad projektem 
uchwały budżetowej i dokonaniu przez nią podziału budżetu według zakresu 
odpowiadającego poszczególnym komisjom celem zaopiniowania, komisje w ciągu 7 
dni wyrażą na piśmie swoje opinie i złożą ewentualne propozycje poprawek i 
przekażą je do Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. W ciągu 5 dni od otrzymania 
opinii od wszystkich komisji, Komisja Budżetu, Mienia i Finansów sformułuje zbiorczą 
opinię o projekcie uchwały i przekaże ją do Zarządu, który z kolei do dnia 27 stycznia 
br. będzie miał czas na opracowanie stanowiska wraz z autopoprawkami  i 
przekazanie go do Kancelarii Sejmiku.  

Marszałek Województwa Podkarpackiego – pan Mirosław Karapyta dokonał 
omówienia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej.  

Prezentacja przedstawiona przez Marszałka Województwa stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.  

Następnie głos zabrała Skarbnik Województwa – pani Maria Niemiec, która 
omówiła projekt uchwały budżetowej. 

Projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 rok wraz 
z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
województwa stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Pani Skarbnik przypomniała, że radni otrzymali niniejsze dokumenty na I sesji 
Sejmiku w dniu 30 listopada 2010 roku. Poinformowała radnych, że podstawowe 
zasady planowania , wykonywania i dokonywania zmian w budżecie reguluje ustawa 
o finansach publicznych i ustawa o samorządzie województwa. Ponadto obowiązuje 
uchwała Sejmiku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz 
uchwała Zarządu Województwa z sierpnia 2010 roku w sprawie założeń i prac nad 
projektem budżetu. Regulacje te wyznaczają treść materiałów i terminy. Zarząd 
Województwa w oparciu o te regulacje przygotował i uchwalił w dniu 12 listopada 
2010 roku projekt budżetu, który został przedłożony do Kancelarii Sejmiku (a 
następnie Sejmikowi w dniu 30 listopada 2010 roku)  i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. Pani Skarbnik omówiła szczegółowo projekt budżetu. 
Poinformowała, że składa się on z trzech części tj. projektu uchwały Sejmiku, do 
którego załącznikami są dwie tabele tj. szczegółowy podział dochodów i szczegółowy 
podział wydatków. Ponadto dołączone są objaśnienia do budżetu województwa i 
materiały informacyjne. Pani Skarbnik poinformowała m.in., że dochody budżetu 
województwa na 2011 rok zaplanowano w kwocie 1 081 431 599, - zł a zaś wydatki 
w kwocie 1 179 005 092, -zł. deficyt na koniec 2011 roku to kwota 97 573 tysiące 
złotych. Deficyt ten stanowi  9% dochodów ogółem i jest to wskaźnik informacyjny.   
Źródłem jego sfinansowania będzie kredyt długoterminowy, pożyczka z Banku 



Rozwoju Europy, która jest pożyczką preferencyjną przeznaczoną na ściśle 
wyznaczone inwestycje tj. drogowe, z zakresu kultury i służby zdrowia (objęte 
wieloletnim programem inwestycyjny tj. projekty już realizowane)  oraz  środki wolne 
po rozliczeniu budżetu roku 2010. Kwota deficytu wynika wyłącznie z zadań 
inwestycyjnych. Porównanie wydatków bieżących i dochodów bieżących (element 
budżetu , który od 2014 roku będzie stale monitorowany i wykazywany w 
sprawozdaniach) daje nadwyżkę ok. 102 miliony złotych nadwyżki tzw. operacyjnej, 
która będzie przeznaczona na inwestycje ( jest ich jednak o wiele więcej stąd 
deficyt). Spodziewano się, że nadwyżka ta w prognozach finansowych będzie  
większa lecz subwencje uległy znacznemu zmniejszeniu. Następnie pani Skarbnik 
omówiła szczegółowo dochody i wydatki budżetu województwa na 2011 rok. 
Poinformowała również, że do prac w komisjach Sejmiku przygotowano dodatkowe 
materiały. Do większości zadań i kwot należy podchodzić indywidualnie. Podkreśliła, 
że dochody wzrosły bardzo ale najwięcej zwrotów środków z Unii Europejskiej 
przypada na rok 2011. Kwota ta jest bardzo duża i wymaga wielkiej pracy i wysiłku 
aby nie doszło w tej kwestii do nieprawidłowości. 

Wystąpienia klubowe. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – pan Wojciech Buczak podkreślił, że 
projekt budżetu województwa na 2011 rok został przygotowany przez poprzedni 
Zarząd Województwa i mają do niego pozytywny stosunek. Projekt budżetu został 
przygotowany merytorycznie. Chce podkreślić jednak, że chcieliby poprzeć wszystkie 
te wnioski które będą służyć zrównoważonemu rozwojowi województwa. Wpłynęły 
już wnioski z powiatów sanockiego, brzozowskiego i chce zadeklarować że 
stanowisko Klubu Radnych PiS  jest w stosunku do nich pozytywne i chcieliby aby 
zostały one uwzględnione. Radny poinformował, że apeluje do Marszałka 
Województwa aby uwzględnić współfinansowanie województwa w trzyletniej bardzo 
ważnej inwestycji tj.  ośrodka onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie. 
Ponadto Muzeum Historyczne Sanoku ze względu na bardzo cenne zbiory jest 
godne poparcia z budżetu województwa. Radny poinformował, że radni zrzeszeni w 
Klubie Radnych PiS będą składać wnioski podczas prac w komisjach merytorycznych 
i będą one uwzględniać równomierny rozwój województwa, będą popierać   przede 
wszystkim poprawę infrastruktury drogowej , lepsze skomunikowanie województwa i 
poszczególnych jego części.  Radny stwierdził, że wyraża nadzieję iż przyjęcie 
wniosków do projektu budżetu nie będzie uszczuplać środków, które już zostały 
zaplanowane przez poprzedni Zarząd a z kolei mając nadzieję że będzie się 
polepszać sytuacja gospodarcza i wpływy do budżetu pozwoli to na  pozytywne 
rozpatrzenie wniosków. Radny zwrócił się z prośbą aby radni otrzymali projekt 
budżetu oraz prezentację Marszałka Województwa dotycząca projektu budżetu w 
wersji elektronicznej.  

Przewodniczący Klubu Radnych PO – pan Jan Burek zabrał głos w imieniu 
reprezentowanego przez niego klubu. Przypomniał, że radni wraz z projektem 
budżetu otrzymali wieloletnią prognozę finansową budżetu województwa, która jest 
obecnie dokumentem obowiązującym. Dokument ten mówi gdzie jesteśmy i dokąd 
zmierzamy. Pokazuje on, że w 2011 rok spłata i obsługa długu to kwota 33 milionów 
złotych, w 2012 – 50 milionów złotych, w 2013 roku 66 milionów złotych itd.  
Jesteśmy zadłużeni do 2025 roku na kwotę  683,5 miliona złotych. Jest to oczywiście 
związane z wieloletnim programem inwestycyjnym Wydatki na obsługę tego długu 
tzn. odsetki to w 2011 -13 milionów złotych, w 2012 – 21 milionów złotych itd., do 



2025 roku kwota ta wynosi 182 miliony złotych. Można realizować inwestycje lecz nie 
w ten sposób, bo najprościej jest wziąć kredyt. Województwo jest zadłużone na 
następne 15 lat, zadłużamy nasze dzieci. Radny poinformował, że apeluje do 
Marszałka, Zarządu i radnych aby w sposób odpowiedzialny podejść do dyskusji na 
komisjach. Zwrócił się do Zarządu o zmniejszenie zadłużenia, istnieje taka możliwość 
do następnej perspektywy, która rozpocznie się w 2014 roku. Można z Krajowej 
Rezerwy Wykonania przeznaczyć pewną część środków na projekty, które są już 
realizowane z własnych środków. Część projektów można przesunąć na okres 2014 
– 2020 na następną perspektywę i skorzystać ze środków unijnych tak aby nie 
wykonywać tych inwestycji wyłącznie z własnych środków. Bardzo ważne jest aby nie 
okazało się, że od 2014 roku będą środki z unii na inwestycje a województwo nie 
będzie miało środków na udział własny, bo sytuacja może się odwrócić i 
województwo nie będzie udzielać pomocy lecz będzie się zwracać do gmin  o pomoc 
finansową na realizację inwestycji np. na drogach wojewódzkich, których korzystają 
również mieszkańcy gmin. Zadłużenie w 2014 roku wynosi 57,5 % - bardzo niewiele 
brakuje do 60%. Oczywiście są to plany, które mogą ulec zmianie bo np. może być 
wzrost gospodarczy ale może też być inaczej. Nadwyżka operacyjna w tym roku 
wynosi około 100 milionów złotych i są to właśnie te środki, które można przeznaczyć 
na inwestycje, natomiast spłaty kredytów to kwota 683 miliony złotych. Radny 
apelował aby zachować ostrożność odnośnie propozycji, które będą zwiększać 
deficyt województwa. Jeśli będą wnioski to raczej powinny być w tych środkach, które 
są w dyspozycji samorządu województwa. Przypuszcza, że  okresie do 2013 roku 
Zarząd Województwa nie będzie planował nowych inwestycji bo nie będzie środków. 
Należy myśleć o przygotowaniu projektów na kolejny okres projektowania, a przede 
wszystkim przygotowywać dokumentację na projekty, które są możliwe do realizacji z 
udziałem środków unijnych. Radny poinformował, że zawsze ostrzegał na 
posiedzeniach Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, że nie można realizować 
inwestycji wyłącznie ze środków własnych. Zarząd dysponuje narzędziem, jakim jest 
RPO i może podejmować decyzje jakie inwestycje w jakiej wysokości realizować. 
Kończąc swoją wypowiedź Przewodniczący Klubu Radnych PO apelował o 
odpowiedzialność radnych. 

Przewodniczący Klubu Radnych PSL – pan Mariusz Kawa poinformował, że 
największe obawy radnych zrzeszonych w reprezentowanym przez niego klubie 
budzi zadłużenie województwa i prognoza finansowa województwa. Po dogłębnej 
analizie wydaje się, że nie do końca zmierza  to w dobrym kierunku. Realia są 
nieubłagane. Wskaźnik na poziomie 57,5% w 2014 roku jest za wysoki, wręcz 
niebezpieczny  dla funkcjonowania województwa. Na pewno strona wydatkowa 
budżetu musi być dokładnie przeanalizowana posiedzeniach komisji Sejmiku. 
Wydaje się, że faktycznie nieszczęśliwie stało się iż wiele inwestycji z wieloletniego 
programu inwestycyjnego było realizowanych ze środków własnych samorządu 
województwa i to obciążyło budżet do granic wytrzymałości na dzisiaj i w 
perspektywie czasowej. Należy cieszyć się z faktu, że inwestycje zostały 
zrealizowane ale należy mieć świadomość jakim kosztem.  Inwestycjom, które 
zostają do realizacji i wydatków z nimi związanych w 2011 roku i kolejnych należy 
przyjrzeć się realistycznie pod kątem perspektywicznym tzn. wziąć pod uwagę, że 
buduje się autostradę A 4 , planuje się S -19 i układ transportowy województwa 
powinien być zintegrowany z główną magistralą. Radny pytał czy po roku 2014 
zmieni się sposób liczenia i spłaty zadłużenie bo obecnie obowiązuje zasada, że 
zadłużenie nie może być wyższe niż 60% dochodów i 15% dochodów wynosi spłata 
roczna. W związku z tym czy będzie można dokonywać wyższej spłaty. Radny 



kończąc swoją wypowiedź poinformował, że szczegółowe wnioski będą składane na 
posiedzeniach komisji i że cieszy się iż opozycja mówi że od 2011 roku będą dobre 
lata. 

Przewodniczący Klubu Radnych SLD – pan Bronisław Tofil stwierdził, że dla 
Klubu Radnych SLD sytuacja jest nowa i nie posiada wiedzy takiej jak przedmówcy, 
których kluby radnych były reprezentowane w Sejmiku poprzedniej kadencji. Projekt 
budżetu oraz wieloletnia prognoza finansowa województwa zostały poddane 
głębokiej analizie przez radnych zrzeszonych w klubie. Zastrzeżenia budzi wysoki 
deficyt i próg 57,5% w 2014 roku. Cieszą propozycje inwestycji, szczególnie 
drogowych. Szczegółowa analiza budżetu na podstawie otrzymanych materiałów jest 
trudna ,ponieważ są one mało czytelne. Radny poinformował, że popiera wniosek 
radnego Buczaka aby radni otrzymali materiały budżetowe w wersji elektronicznej bo 
da to możliwość głębszej analizy . Poinformował, że uwagi będą zgłaszane na 
posiedzeniach komisji. Radny stwierdził, że budżet opracowany przez poprzedni 
Zarząd wydaje się trudny do realizacji, budzi wiele zastrzeżeń i trzeba będzie w nim 
dokonywać określonych przesunięć w ciągu roku.  

Dyskusja. 

Radny Czesław Łączak poinformował, że chce się odnieść do wystąpienia 
Przewodniczącego Klubu Radnych PO. Dla niego takie asekuranckie stanowisko to 
powtórzenie działania, które było prezentowane w poprzedniej kadencji. Mamy w nim 
przykład przestrzegania przed rozwojem województwa, podejmowaniem śmiałych 
wyzwań inwestycyjnych, przyspieszeniem wyrównywania poziomu życia w 
województwie w porównaniu do innych województw. Katastroficzne przywoływanie 
wskaźnika zadłużenia roku 2014 jest przykładem kapitulanctwa i  powinni odstąpić od 
tonu aby ciąć wydatki i nie rozwijać województwa. Przewodniczący Klubu Radnych 
PSL przywołał sprawę finansowania inwestycji w poprzedniej kadencji to chce 
podkreślić, że decyzja radnych Klubu PiS i Zarządu, w którym zasiadali również 
obecni radni: pan Zygmunt Cholewiński i Pana Jan Burek spowodowała, że dzisiaj 
województwo cieszy się budową infrastruktury drogowej , czego nie ma w żadnym 
innym województwie  i można mieć satysfakcje z otwieranych dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. Nie na miejscu jest przywoływanie tego tematu, który 
spowodował dobre rozwiązania dla województwa. Przypomniał, że środki z Unii 
Europejskiej , które miały być przeznaczone na drogi wojewódzkie, ze względu na 
wymogi dyrektywy 85, która nakazywała przeprojektowywanie dróg  zostały 
przekazane na inne drogi a te w z całości zostały zrealizowane ze środków własnych. 
W ten sposób zrealizowano min. drogę Mielec – Dębica, w rejonie Kańczugi itp. 
Należy przyjąć do wiadomości, że było to dobre rozwiązanie. Jesteśmy w 
zasadniczej różnicy jeśli za przewodniczącym Klubu Radnych PO z poprzedniej 
kadencji -  panem Sławomirem Mikliczem będzie powtarzać brednie szkodliwe dla 
województwa. Radny poinformował, że chce wyrazić nadzieję że deficyt 
zapowiadany we wskaźnikach na 2014 rok zostanie poprawiany i koalicja podejmie 
takie działania aby były środki na realizacje projektów, o których mówił 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS. 

Radny Władysław Stępień stwierdził, że wszyscy są odpowiedzialni za to co się 
będzie z budżetem działo i jakie sprawy będą realizowane. Zwrócił się z prośba aby 
Skarbnik Województwa przekazał radnym w formie pisemnej krótką informację o 
strukturze zadłużenia województwa, gdzie ten dług jest umocowany i jakie decyzje 



musiały być podejmowane, że dług należało zaciągnąć. Sprawą oczywistą jest, że 
jeśli są inwestycje strukturalne ze środków unijnych, budżetowych to Sejmik nie ma 
wyboru i musi się zadłużyć, ale dług występuje w różnych miejscach i dobrze byłoby 
aby radni dowiedzieli się jaka jest struktura zadłużenia aby umieć wytłumaczyć się 
przed społeczeństwem dlaczego spłaca się długi a nie podejmuje kolejnych 
inwestycji. Poinformował, że chce zwrócić się również z sugestią aby w czasie prac 
nad budżetem na 2011 rok można było przesunąć cześć środków (tyle ile jest to 
możliwe) na przyspieszenie zabezpieczenia ludzi przed kolejnymi katastrofami. 
Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Sejmiku aby wniosek Klubu Radnych PSL o 
zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa w I półroczu 2011 roku 
na terenach powodziowych mógł być zrealizowany aby dać hasło w tej kadencji, że 
będziemy bliżej ludzi. Zwrócił się również do Marszałka stwierdzając, że chce 
również aby dokonać analizy wszystkich wieloletnich inwestycji pod kątem realności 
ich realizacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania finansowe zewnętrzne i wewnętrzne  
i popatrzeć na wszystkie sprawy zgłaszane przez samorządy podczas ostatniej 
kampanii samorządowej w zakresie wprowadzenia nowych inwestycji. Radny pytał 
czy nie można byłoby dokonać przesunięcia środków z niektórych inwestycji, które 
rozpoczynają się w 2011 roku lub 2013 i uruchomić inne niezbędne bardzo pilne 
inwestycje. Do takich inwestycji należy budowa zbiorników i polderów zalewowych. 
Oczekuje, że  Zarząd przygotuje program budowy polderów zalewowych i nastąpi 
przyspieszenie budowy zbiorników, które od wielu lat są planowane, chociażby Kąty 
– Myscowa i aby przedstawić szybko społeczeństwu gdzie można skierować wody 
powodziowe i czy są na to środki, ewentualnie kiedy będą. Pytał czy w budżecie 
2011 roku można rozpocząć budowę polderów  zalewowych po to aby dać impuls i 
nowy sposób ratowania ludzi przed katastrofą powodzi. Chciałby również aby jak 
najszybciej przystąpić do programu modernizacji urządzeń melioracyjnych, które są 
integralną częścią bezpieczeństwa powodziowego i zagwarantowania dopływu wód 
do realizacji celów w rolnictwie. Chodzi o przepompownie, które są niezbędne w 
wielu miejscach. Chciałby aby komisje mogły realizować posiedzenia wyjazdowe i 
aby miała miejsce stała współpraca z samorządami powiatowymi, gminnymi , w 
miejscach gdzie Samorząd realizuje inwestycje, które są tytularne dla województwa. 
Chciałby aby w budżecie 2011 roku wszystkie te sprawy były dokładnie 
przedstawione aby każdy radny na spotkaniach z ludźmi mógł przedstawić 
informacje odnośnie stanu realizacji. Radny zwrócił się z prośbą aby radni pracowali 
wspólnie nad budżetem i nie prowadzili pojedynku politycznego aby osiągnąć cele, 
na które czekają ludzie na Podkarpaciu. 
 

Pan Sławomir Miklicz – członek Zarządu Województwa odniósł się do wypowiedzi 
radnego Łączaka stwierdzając, że to co radny nazywa bredniami dla niego jest  
troską o budżet i o to aby województwo mogło się rozwijać w sposób bezpieczny, aby 
zadłużenie było utrzymywane cały czas na bezpiecznym poziomie. Taka jest intencja 
wypowiedzi Przewodniczących Klubów Radnych PO, PSL i SLD. Różnimy się w 
sposób zdecydowany co do oceny budżetu i zadłużenia a także co do kultury 
dyskusji politycznej. Chciałby pogratulować Klubowi Radnych PiS wyboru 
Przewodniczącego Klubu, który podniesie poziom merytoryczny i poziom dyskusji 
politycznej na forum Sejmiku. 

Radny Wojciech Buczak zwrócił się z prośbą aby debata była wyłącznie o budżecie 
a nie zawierała osobistych uwag. Po wystąpieniu Przewodniczących Klubów 
Radnych PO, PSL i SLD może stwierdzić, że poznaliśmy jedynie stanowisko Klubu 



Radnych PiS, które jest pozytywne w stosunku do projektu budżetu. Stwierdził, że 
należy rozumieć iż stanowisko Klubu PO jest negatywne a jeśli jest inne to prosi o 
doprecyzowanie. Pamięta debaty budżetowe z poprzedniej kadencji Sejmiku i 
zwracanie uwagi przez opozycję aby nadmiernie nie zadłużać województwa,  nie 
inwestować ale później koledzy radni uczestniczyli w przecinaniu wstęg z okazji 
oddania inwestycji. On nie uczestniczył w przecinaniu wstęg lecz brał udział w 
uchwalaniu odważnych budżetów. Radny stwierdził, że chce zachęcić aby podejść 
odważniej do tematu i w sposób bezpieczny przeznaczać środki na inwestycje. 
Stwierdził, że życzy radnym opozycji aby mogli uczestniczyć w otwieraniu inwestycji 
realizowanych z budżetu województwa. Jeśli chodzi o wystąpienie radnego Stępnia 
to będą oni również chętnie brać udział w posiedzeniach wyjazdowych ale ważne jest 
aby te wyjazdy przynosiły konkretną pomoc wynikającą z budżetu województwa i aby 
nie były to wizyty, która mają przynieść poprawę wizerunku. Radny kończąc swoją 
wypowiedź podkreślił, że jest zwolennikiem konkretnego i merytorycznego działania . 

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się z prośbą aby dyskusja nad projektem 
budżetu miała charakter merytoryczny. Poinformowała, że w momencie uchwalania 
planów pracy Sejmiku i komisji będzie czas na dyskusje dotyczące posiedzeń 
wyjazdowych.  

Radny Jan Tarapata podkreślił, że zasadniczą sprawą dla województwa jest jego 
równomierny rozwój. Przeinwestowanie w każdym przedsięwzięciu jest niedobrą 
rzeczą. Chce nawiązać do wypowiedzi radnego Jana Burka bo rzeczywiście jest 
wiele rzeczy, na które należy zwracać uwagę i przestrzegać przed sprawami, które 
mogą się zdarzyć, rzeczywiście rok 2014 jest takim punktem kulminacyjnym. 
Poinformował, że starał się dokonać analizy budżetu od strony cyfr i zastanawiał się 
jak równomiernie rozwijać województwo aby budżet funkcjonował na dobrym 
poziomie. Jeśli w 2011 roku nie podejmiemy decyzji odnośnie deficytu budżetowego 
to  w 2014 roku będziemy się skupiać na administrowaniu  i spłacaniu rat 
kredytowych. Radny poinformował, że  przeprowadził test  budżetu zakładający 
zredukowanie deficytu w bieżącym i w 2012 roku  do 50% i wynika z niego jeden 
podstawowy wniosek: jeśli obniżylibyśmy deficyt w 2011 roku do kwoty 40-50 
milionów złotych  a w 2012 roku do kwoty 35 milionów złotych, to wówczas przez 
poszczególne lata zadłużenie będzie wynosiło 30- 35% . Daje to zabezpieczenie , że 
barierę bezczynności po 2013 roku przechodzimy bardzo łagodnie. Nie może się 
zgodzić, że budżet o takim poziomie zadłużenia jest budżetem rozwojowym. Jeśli nie 
podejmiemy decyzji obniżającej deficyt budżetowy w 2011 i 2012 wówczas od 2014 
roku województwu pozostanie administrowanie i spłata zadłużenia.  

Pan Marszałek Mirosław Karapyta odniósł się do uwag radnych. Zmniejszenie 
zadłużenia i realność inwestycji jest zadaniem dla Sejmiku i Zarządu. Zarząd będzie 
analizował realność inwestycji i na pewno położy nacisk na to aby zmiany 
dokonywane w budżecie miały charakter prorozwojowy. Będzie do tego służyła 
Krajowa Rezerwa Wykonania, która niebawem będzie faktem i będzie wiadomo jaką 
kwotą dysponujemy w zależności od miejsca, które osiągnęliśmy. Wydaje się, że jest 
to bardzo ważne bo analizując strategię lizbońską w dalszym ciągu środki będą 
kierowane na inwestycje w infrastrukturze drogowej. Istotny jest również fakt, który 
brany jest pod uwagę tzn. różnica pomiędzy planowanym a wykonanym deficytem. W 
2010 roku planowano deficyt w wysokości 22% tj. 171 972 tysiące złotych  a 
wykonany deficyt wyniósł 148 685 tysięcy złotych tj. 16,8%. Prawidłowość ta 
powtarza się. Odnosząc się do dwóch przytoczonych elementów to działania 



samorządu będą w obrębie tego czym dysponuje się teraz. Jeśli chodzi o uwagi 
zawarte w wypowiedzi radnego Stępnia to temat jest mu bardzo dobrze znany. 1 
milion 300 milionów złotych to straty w samej infrastrukturze , a do nich należy 
jeszcze dodać  straty w ponad 12 tysiącach  gospodarstwach rolnych. Jest świadomy 
problemu bo zna dokładnie sytuację z pozycji Wojewody ponieważ kierował akcja 
przeciwpowodziową. Działania rządowe i samorządowe będą zmierzały do 
zwiększenia bezpieczeństwa. Należy również wziąć  pod uwagę planowane działania 
rządowe w tej kwestii tj. Program Ochrony górnej Wisły. Gospodarowanie wodami 
budzi wiele wątpliwości samorządowców i administracji rządowej. Sprawując funkcję 
Wojewody miał świadomość, że jest błędne zarządzanie gospodarką wodną. W tej 
chwili realny będzie program ochrony górnej Wisły, budowa polderów, zbiorników 
retencyjnych i wzmacnianie wałów nabierze realnych kształtów. Ponadto w ramach 
RPO będzie wsparcie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, MSWiA dla gmin, które 
najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi . Pan Marszałek kończąc swoją wypowiedź 
stwierdził, że istotna będzie dyskusja na posiedzeniach komisji i wnioski składane 
odnośnie korekty inwestycji. Na pewno należy dyskutować szeroko o funkcjonowaniu 
jednostek służby zdrowia, oświatowych, kultury i środków na ich funkcjonowanie 
Radny Buczak w swojej wypowiedzi poruszył temat onkologii w Brzozowie i należy 
również o tym dyskutować. Najistotniejszą sprawą będą działania proinwestycyjne i 
prorozwojowe. Zarząd Województwa będzie brał udział w posiedzeniach komisji i 
dokona analizy złożonych wniosków. Pan Marszałek zapewnił radnych, że otrzymają 
projekt budżetu wraz z jego prezentacją na temat budżetu w formie elektronicznej. 

Następnie po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicząca Sejmiku zamknęła 
dyskusję i dokonała tematycznego podziału budżetu na poszczególne komisje 
Sejmiku. Poinformowała, że komisje Sejmiku mają czas na zaopiniowanie projektu 
budżetu do 17 stycznia br. , w okresie od 18 – 22 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Budżetu, Mienia i Finansów, a do 27 stycznia br. Zarząd odniesie się do złożonych 
wniosków i przedstawi autopoprawki do projektu budżetu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów – pan Jerzy Borcz zwrócił 
uwagę radnym, że wnioski składane do projektu budżetu województwa po stronie 
wydatków  wskazywały źródło finansowania. Prosił aby poprawki nie prowadziły do 
zwiększenia deficytu.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok 2010, 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania nad 
projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr IV/43/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Przemyślu, 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Ryszarda 



Kuleja do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów do składu rady i brakiem głosów 
w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 30 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr IV/44/11 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr XL/737/09 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia terminu 
zakończenia zbiorów roślin uprawnych, 

Przewodnicząca sejmiku poinformowała, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię 
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 

W jego wyniku Uchwała Nr IV/45/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu. 

Po zrealizowaniu powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Klubu 
Radnych PSL – pan Mariusz Kawa zgłosił wniosek o ogłoszenie 20 minut przerwy 
celem dokończenia obrad Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów wiejskich i Ochrony 
Środowiska. 

W związku z brakiem sprzeciwu ze strony radnych odnośnie zgłoszonego wniosku 
Przewodnicząca Sejmiku ogłosiła przerwę do godziny 13.40.  

Po przerwie Przewodnicząca Sejmiku wznowiła obrady i przystąpiła do realizacji 
kolejnych punktów porządku obrad.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

Przewodnicząca Sejmiku – Pani Teresa Kubas – Hul poinformowała, że projekt 
niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Radny Andrzej Matusiewicz stwierdził, że projekt uchwały to bubel prawny, 
przedłożony niezgodnie ze statutem – ponieważ jeśli zmienia się statut to powinno 
się dołączyć co się zmienia, jakie § w tym statucie się zmienia. Powinno się dołączyć 



cały statut i powinna być opinia radcy prawnego a takiej opinii on nie otrzymał i 
pozostali radni również. Rozumie, że było to robione w tzw. trybie nagłym aby 
zmieścić się w terminie 7 dniowym. Do Przewodniczącej Sejmiku projekt wpłynął w 
dniu 4 stycznia 2011 r. W § 14 są cztery ustępy – (tak się to prawniczo nazywa, to 
nie są punkty, tylko jak jest kropka to są ustępy a jak nawias to są punkty – to dla 
wyjaśnienia). Pierwsza zmiana w § 14 to przepisanie identycznej treści tego §. 
Dotychczasowy statut zawiera taką samą treść. Ustęp pierwszy  jest takiej samej 
treści, ustęp drugi  jest takiej samej treści. W ustępie trzecim wprowadza się, że  
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Jest to zbędny zapis ponieważ, w 
ogóle jeśli organy samorządu terytorialnego mają delegację ustawową do tego aby 
głosować w głosowaniu tajnym, to jest taka delegacja, pozostałe głosowania są 
jawne i tutaj wprowadza się tę zmianę § 14 punkt czwarty. Ogranicza się do  co 
najmniej czterech członków, poprzednio było pięciu – ale brak uzasadnienia 
dlaczego tak się robi. W § 16 jest napisane, że Zarząd składa się z Prezesa i dwóch 
Wiceprezesów i nie jest to zapis zgodny z ustawą bo ustawa nie mówi o 
Wiceprezesach lecz o Zastępcach Prezesa. Należy używać wyrażeń ustawowych. 
Jeśli w ustawie jest zapis od 2 do 5 a tutaj chcemy to ograniczyć to powinno być, że 
Zarząd składa się z Prezesa i w zależności ile chcemy Wiceprezesów – można dać 
taką liczbę aby ciągle przez tą stałą liczbę nie zmieniać. Można powtórzyć zapis 
ustawowy, że dajemy od 2 do 5 a ustalamy, że Zarząd Województwa czy Rada 
Nadzorcza dochodzi do wniosku, że będzie tych prezesów 2 czy 3 i tego naprawdę 
nie trzeba zmieniać. Należy jeszcze zauważyć, że ten statut był uchwalony w 
styczniu 2010 roku i po tej dacie nie było zmian w ustawie - Prawo ochrony 
środowiska , więc nic się nie zmieniło. Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem 
nadzorczym uchylił jeden zapis, który był zapisem może kontrowersyjnym ale 
zgodnym z przepisami prawa, bo art. 400 p daje duże możliwości elastycznego 
ustalenia postanowień statutu bo mówi on tylko o zasadach i trybie uchwalania 
statutu , żadnego gorsetu prawnego w zakresie bardziej szczegółowych przepisów 
nie nakłada na Sejmik. Należy przypomnieć, że Sejmik zaskarżył rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił to 
rozstrzygnięcie Wojewody Podkarpackiego i Wojewoda nie robił skargi kasacyjnej do 
NSA. Nie ma żadnego uzasadnienia aby były zmiany. Jest to źle przygotowane i   
stanowisko Komisji Rolnictwa przed rozpoczęciem obrad sesji Sejmiku było 
negatywne a teraz nie wiadomo co się zmieniło, że jest pozytywne. Radny 
poinformował, że w związku z powyższymi uwagami w imieniu Klubu Radnych PIS 
składa wniosek o zdjęcie z porządku obrad , przekazanie do pracy w komisji i 
przygotowanie rzetelnie z odpowiednimi opiniami radców prawnych. Nie można 
tworzyć bubli prawnych.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
środowiska – pan Władysław Stępień poinformował, że jako Przewodniczący 
Komisji jest zobowiązany poinformować Sejmik w jaki sposób przebiegały pracy nad 
opiniowaniem projektu uchwały. Na pierwszym posiedzeniu komisji przed sesją 
Sejmiku komisja mając wiele wątpliwości negatywnie zaopiniowała całość 



dokumentu, z tym że kontrowersje wystąpiły tylko i wyłącznie w ustępie czwartym 
dotyczącym zmian sposobu postępowania Rady Nadzorczej w kwestiach głosowań 
jawnych i tajnych i uszczegółowienie, że w głosowaniu tajnym Rada głosuje tylko i 
wyłącznie skład Zarządu i jego wynagrodzenia, natomiast wszystkie inne decyzje 
Rady wynikające z ustawy  o ochronie środowiska Rada wykonuje w głosowaniu 
jawnym . Zmiana jest idąca w kierunku uproszczenia procedur, tak to zresztą 
przedstawił na dodatkowym posiedzeniu pan Lucjan Kuźniar – członek Zarządu 
Województwa  i dyrektor Departamentu Rolnictwa – pan Dariusz Surma opierając się 
o opinię prawną, w której jest stwierdzenie radcy prawnego, że zapisy proponowane 
w tym dokumencie są zgodne z ustawą i zgodne z prawem. Jest to oświadczenie 
pana Marszałka i mamy prawo takiemu oświadczeniu zaufać. Sprawy zostały 
wyjaśnione na dodatkowym posiedzeniu i w dodatkowym głosowaniu komisja 
głosami 5 za, 4 przeciw przyjęła pozytywną opinię do projektu uchwały.  Komisja 
wcześniej pozytywnie zaopiniowała punkt 1 w § 19 dotyczący zmiany w sposobie 
działania Zarządu. Do tej pory były takie praktyki ( tak komisję poinformowano), że 
członek Zarządu mający jeden głos poprzez swoją absencję utrudniał podejmowanie 
decyzji a w uzasadnieniu jest napisane, że zmiany mają usprawnić prace Funduszu. 
Jeśli jakiekolwiek zmiany usprawniają funkcjonowanie instytucji podległej 
Samorządowi to komisja powinna się ustosunkować pozytywnie i to było brane pod 
uwagę. Jest tutaj również zmniejszenie liczby członków i oczywiście racje ma radny 
Matusiewicz, że powinno być Zastępca Prezesa i to zostało poprawione.  

W związku z powyższym Komisja Rolnictwa po złożonych jej dodatkowych 
wyjaśnieniach przez pracowników merytorycznych przedstawiła pozytywną opinię.  

Pan Lucjan Kuźniar – członek Zarządu Województwa poinformował, że Zarząd 
Województwa po dodatkowych konsultacjach przychyla się do propozycji o wycofanie 
niniejszego punktu z porządku obrad sesji i skierowania go ponownie pod obrady 
komisji. 

Radny Andrzej Matusiewicz – stwierdził, że chce podkreślić, że jeśli Radca Prawny 
twierdzi, że jest to zgodne z prawem to nie przeczytała § 14 statutu. Z punktu 
widzenia techniki legislacyjnej jeśli coś zmieniamy i otrzymuje nowe brzmienie to 
cytujemy cały ten zapis, obojętnie czy jest to w regulaminie, statucie czy ustawie. 
Natomiast jeśli to powtarzamy , te trzy ustępy § 14 i pani radca nie zasugerowała na 
posiedzeniu komisji  aby to wykreślić to dla niego jako adwokata jest to 
niezrozumiałe. Stwierdził, że określił dosadnie projekt uchwały jako bubel prawny i 
podtrzymuje to stanowisko.  

Radny poinformował również , że podtrzymuje wniosek o zdjęcie z porządku obrad, 
skierowanie jeszcze raz pod obrady komisji i przedstawienie na kolejnej sesji 
Sejmiku. 

Radny Mariusz Kawa wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie 5 minut przerwy. 



W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodnicząca Sejmiku 
ogłosiła 5 minut przerwy. 

Po przerwie o godzinie 14 05  wznowiono obrady. 

Przewodnicząca Sejmiku udzieliła głosu  Pani Małgorzata Kobak , informując, że od 
dzisiaj będzie Radcą Prawnym obsługującym Sejmik.   

Pani Małgorzata Kobak poinformowała, że nie brała udziału w opiniowaniu projektów  
uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Sejmiku i trudno jej się odnieść 
merytorycznie. Nie chce również kwestionować pracy innego Radcy Prawnego.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że pod projektem uchwały widnieje podpis 
Radcy  Prawnego - pani Siudy. 

Radny Władysław Stępień – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska poinformował, że powstały 
wątpliwości prawne zgłoszone przez innego prawnika, które skłaniają się ku uwagom 
wniesionym przez radnego Matusiewicza i komisja popiera wniosek o zdjęcie punktu 
z porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że Radca Prawny – pani Małgorzata Kobak 
zapozna się szczegółowo z tą sprawą i projekt uchwały zostanie przygotowany z 
należytą starannością.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie 
projektu uchwały z porządku obrad sesji. 

Za głosowało 30 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Uczenie się 
przez całe życie”,  Priorytet Zapewnienie strategii jakości w ramach programu 
Comenius Regio. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 

W jego wyniku Uchwała Nr IV/46/11 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego zapowiedzi przesunięcia terminów realizacji 
inwestycji na drogach krajowych, 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury – pan Jan Tarapata 
odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem . 



Radny Wojciech Buczak poinformował, że w imieniu Klubu Radnych PiS zgłasza 
propozycję aby nie przyjmować projektu uchwały wypracowanego przez Komisję 
Gospodarki i Infrastruktury  z kilku powodów. Najważniejszym powodem jest to, że 
gdy wnosili aby Samorząd Województwa Podkarpackiego zajął stanowisko w sprawie 
próby ograniczenia inwestycji na drogach krajowych to intencją było aby sprzeciwić 
się tym ograniczeniom i aby upominać się o kontynuowanie tego co zostało zawarte 
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2013. Projekt uchwały zawiera 
błąd w samej podstawie prawnej, bo przywołanie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu jest zupełnie 
niewłaściwe w tym miejscu. § ten mówi, że przy formułowaniu strategii rozwoju oraz 
przy jej realizacji a także przy wykonywaniu polityki rozwoju województwo 
współpracuje z administracją rządową , szczególnie z Wojewodą. Treść niniejszego 
projektu uchwały nie odzwierciedla tego zapisu statutu. Po drugie w § 1 jest 
propozycja aby radni zwrócili się z wnioskiem o ujęcie inwestycji dotychczas 
zawartych w Programie Budowy Dróg Krajowych a nie są wszystkie wymienione np. 
obwodnice Przeworska, Łańcuta., Przemyśl – Medyka – Modernizacja drogi krajowej 
Nr 4.  W punkcie 1) projektu uchwały przywołane jest pismo jakie skierował 
Marszałek do Premiera RP i nie jest ono znane radnym. Trudno głosować za 
uchwałą jeśli treść pisma nie jest znana radnym. W samym uzasadnieniu do projektu 
uchwały przywołano szereg rzeczy, które nie są ujęte w samej treści projektu 
uchwały. Stąd wniosek aby nie przyjmować niniejszego projektu uchwały a przyjąć 
projekt uchwały w tej sprawie wypracowany przez Klub Radnych PiS. Poinformował, 
że radnym rozdano niniejszy projekt uchwały. Następnie przedstawił projekt uchwały 
w sprawie projektowanych zmian w uchwale Rady Ministrów dotyczącej aktualizacji 
„Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” . Poinformował, że § 1 
projektu uchwały brzmi: Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża dezaprobatę 
wobec projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu 
Wieloletniego pn. „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. W tym 
Programie rząd koalicyjny PO – PSL znacząco ograniczył środki finansowe na 
kluczowe inwestycje drogowe w Województwie Podkarpackim i uniemożliwił 
realizację do roku 2015 budowę drogi S-19 Kraśnik – Nisko – Stobierna – Świlcza – 
Barwinek, budowę drogi  S-74 Opatów – Nisko wraz z obwodnicami Stalowej Woli i 
Niska, budowę obwodnicy Sanoka, modernizację drogi krajowej Nr 4 od Łańcuta do 
Medyki z obwodnicami w Łańcucie i Przeworsku. W ten sposób zmienił decyzję 
rządu, który uchwałą Nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 września 2007 roku 
przyjął „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”, uznając 
przedstawione inwestycje jako priorytetowe dla zrównoważonego rozwoju kraju i 
zapewniając środki finansowe na ten cel. Proponowany przez obecny rząd „Program 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” pozbawia Województwo Podkarpackie 
dróg ekspresowych i modernizacji najważniejszej dla regionu drogi krajowej 
przyczyniając się do zwiększenia jego peryferyjności terytorialnej i marginalizacji.  

Radny poprosił o przedstawienie szerszego uzasadnienia przez radą Ewę Draus. 

Radna Ewa Draus – rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005 -2007 prowadząc 
politykę zrównoważonego rozwoju kraju stworzył historyczną szansę wydobycia 
Województwa Podkarpackiego i całej Polski Wschodniej z gospodarczego i 
społecznego zapóźnienia. Dowodem tego jest Strategia Rozwoju Polski Wschodniej i 
specjalny dla tego obszaru program operacyjny. Priorytet nadany rozwojowi Polski 
Wschodniej we wszystkich strategiach i programach rządowych miliard 336 milionów 
EURO na realizację RPO dla Województwa Podkarpackiego oraz przyjęty Uchwałą 
Rady Ministrów  Nr 163 z dnia 25 września 2007 r. „Program Budowy Dróg 



Krajowych na lata 2008-2012”. Dzięki tym działaniom Podkarpacie zyskało środki 
finansowe na modernizację regionu poprzez szybki rozwój innowacyjnej gospodarki i 
tworzenia miejsc pracy oraz kształcenia młodzieży w nowoczesnych szkołach i 
uczelniach. Integralną częścią tego rozwoju a zarazem koniecznym warunkiem była 
spójność terytorialna województwa  z innymi regionami kraju i Unii Europejskiej oraz 
sąsiadami Unii Europejskiej. Ten warunek to autostrada A 4 z licznymi zjazdami do 
najważniejszych ośrodków gospodarczych,  zmodernizowana na całym przebiegu 
droga krajowa E -4 z obwodnicami w Ropczycach, Rzeszowie, Łańcucie, 
Przeworsku, Jarosławiu, Przemyślu, drogi ekspertowe S-19 i S-74 z obwodnicami w 
Stalowej Woli i Nisku, most na Wiśle w Połańcu, w przyszłości podniesiona do rangi 
drogi ekspertowej droga nr 9, nowoczesne lotnisko w Jasionce, szlaki kolejowe o 
prędkości 160 km/h, E -30 do Medyki oraz L – 71 w relacji Rzeszów – Warszawa. 
Deklaracją Łańcucką z 2006 roku droga S-19 miała szansę uzyskania statusu 
międzynarodowego korytarza wpisanego do europejskiej sieci TEN-T. Ten program 
budowy dróg krajowych z 2007 roku był spójny z rozwojem gospodarczym 
wszystkich obszarów województwa z Rzeszowem jako przyszłą metropolią  i stanowił 
wielką niepowtarzalną szansę Podkarpacia, gdyż wszystkie działania miały 
zapewnione środki finansowe w rządowych programach oraz krajowym funduszu 
drogowym. Przedstawiony przez obecny rząd „Program Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2011-2015” zmienił wizję rozwoju województwa. Jest to jedynie potwierdzenie 
zamiarów i wcześniej podjętych działań. Nie będzie do 2015 roku dróg ekspresowych 
na Podkarpaciu, obwodnic Stalowej Woli, Niska, Łańcuta, Przeworska, 
zmodernizowanej drogi krajowej  nr  4 od Łańcuta do Medyki, planowanego 
połączenia kolejowego do Warszawy przez Ocice – Skarżysko. Autostrada nie 
będzie mieć oczekiwanego znaczenia gospodarczego ze zjazdami w większości na 
drogi powiatowe , kończąc swój przebieg na granicy państwa bez  kontynuacji po 
stronie ukraińskiej., w dodatku bez połączenia z lotniskiem i parkami 
technologicznymi. Nie będzie też międzynarodowego korytarza sieci TEN-T , jaką 
miała być droga S-19. Zaniechanie teraz tych kluczowych inwestycji i przesunięcie 
ich realizacji na nieokreślony termin po 2013 roku to rezygnacja z zapisanych w 
programach operacyjnych środków finansowych. Skala proponowanych w programie 
dróg krajowych na lata 2011 – 2015 przesunięć inwestycji transportowych jest 
ogromna i skazuje nasze województwo na degradację gospodarczą a poczynione już 
działania inwestycyjne przez samorządy na mało efektywne. Nawet dobrze 
rozwinięta sieć dróg wojewódzkich z autostradą o znaczeniu głownie tranzytowym w 
województwie o niskim stopniu przedsiębiorczości, strukturalnych problemach 
gospodarczych i społecznych, najniższej urbanizacji nie stwarza wystarczających 
warunków rozwoju , bo brak jest w naszym regionie tak silnych ośrodków 
gospodarczych, które wniosły by impulsy rozwojowe i zahamowały proces 
marginalizacji, który najmocniej przejawia się w migracjach młodzieży. Na 
dzisiejszym etapie rozwoju takie impulsy może zapewnić dobre skomunikowanie 
regionu z siecią najważniejszych szlaków transportowych w kraju i za granicą. Nie 
możemy zrezygnować z drogi S-19 i starań o wpisanie jej w sieć  w 
transeuropejskich korytarzy TEN-T jako Via Carpatia ale dopiero w przyszłym 
dziesięcioleciu. Nikt z władz rządowych i samorządowych Podkarpacia nie 
przedstawił woli włączenia jej w sieć TEN-T wtedy, kiedy była taka możliwość. W 
dniu 5 maja 2010 roku Komisja Europejska przedstawiła do konsultacji społecznej 
dokument roboczy komisji konsultacje na temat przyszłej polityki w zakresie TEN-T , 
który był przedmiotem dyskusji ministrów transportu krajów Unii Europejskiej na 
konferencji w Saragossie w dniach  8 – 9 czerwca 2010 roku. Stanowiska w sprawie 



propozycji sieci TEN-T zgłaszały regiony z całej Unii Europejskiej a termin ich 
nadsyłania zakończył się 15 września 2010 roku. W październiku 2010 roku Komisja 
Europejska opublikowała dokument końcowy, który będzie przyjęty za miesiąc w 
Budapeszcie. Rząd przyjął do realizacji w ramach sieci TEN-T drogę Via Baltica i Rail 
Baltica.  W tym celu 20 października 2010 roku znowelizował rozporządzenie  w 
sprawie autostrad i dróg ekspresowych , które zmienia przebiegi dróg ekspresowych 
S - 8 i S - 19 i powołuje nową drogę S – 61 tzw. Via Baltica na trasie Budzisko – 
Suwałki – Ełk do Warszawy, Łódź i Wrocław. Natomiast konferencja w Łańcucie 22 
października 2010 roku miała na celu rezygnację z budowy  drogi Via Carpatia do 
2014 roku, jak było zaplanowane przez rząd PiS i potraktowanie jej jako alternatywny 
szlak transportowy wzdłuż granicy wschodniej. Było to zasadnicze odejście od 
pierwotnej deklaracji łańcuckiej z 2006 roku. Nie możemy zrezygnować z drogi S- 74, 
łączącej tarnobrzesko - stalowowolsko - niżańską aglomerację liczącą wraz z 
obszarami przyległymi blisko 200 tysięcy mieszkańców. Jest to jedyne połączenie 
tych obszarów z autostradą i lotniskiem. Obwodnice Stalowej Woli i Niska widnieją na 
liście kluczowych inwestycji Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” 
nawet po najnowszej aktualizacji Ministra Rozwoju Regionalnego z sierpnia 2010 
roku lecz GDDKiA, która jest beneficjentem projektu do tej pory nie przystąpiła do 
przygotowania stosownej dokumentacji technicznej. Natomiast modernizacja drogi 
krajowej nr 4 od Łańcuta do Medyki jest prawnym obowiązkiem Ministra 
Infrastruktury, gdyż stanowi drogę alternatywną dla autostrady i zapewnienie 
połączeń między nimi oraz podniesienie jej nośności jest obowiązkową 
koniecznością dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie możemy 
zrezygnować również z obwodnic Łańcuta i Przeworska bo przyczyni się to do ich 
marginalizacji z powodu trudności transportowych. Rząd PiS w swoim programie 
budowy dróg krajowych zaplanował budżet 121 miliardów złotych, w tym 35  z 
funduszy unijnych, zaś obecny rząd zamierza przeznaczyć do 2013 roku 121,5 
miliarda złotych, z czego ponad 42 z funduszy unijnych. Skala wydatków jest 
porównywalna lecz ich przeznaczenie dla Województwa Podkarpackiego 
zdecydowanie odmienne. Przedstawiony przez rząd PO i PSL program budowy dróg 
oznacza peryferyzację terytorialną województwa a w konsekwencji jego degradację 
gospodarczą i społeczną. Możemy wyrazić jedynie dezaprobatę jego zapisów, które 
przesuwają kluczowe dla Podkarpacia inwestycje drogowe bez podania do publicznej 
wiadomości powodów proponowanych decyzji, ewentualnych nowych terminów 
realizacji, zapewnienia na ten cel środków finansowych, ewaluacji ex ante programu 
z podaniem skutków dla rozwoju naszego regionu.  

Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, że zgodnie z § 38 Regulaminu pracy 
Sejmiku przemówienia radnych w dyskusji nie mogą przekraczać 10 minut a w 
przypadku wystąpień klubowych łącznie 20 minut. Zwróciła się z prośbą do radnych 
aby przestrzegali zapisów Regulaminu Sejmiku. Ponadto poinformowała, że na 
posiedzeniu Komisji Głównej, kiedy podejmowano decyzję o wprowadzeniu 
niniejszego punktu do porządku obrad sesji ustalono, że Komisja Gospodarki i 
Infrastruktury będzie tym miejscem gdzie przedyskutuje się wszystkie wątpliwości. W 
obradach komisji uczestniczył Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz 
przedstawiciel GDDKiA i byli w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. 
Stwierdziła, że ubolewa nad faktem, że nie respektuje się ustaleń z Komisji Głównej. 
Zwróciła się z prośbą aby w przyszłości jeśli będą takie stanowiska wypracowywane 
na posiedzeniach komisji to tam należy prezentować w dyskusji odrębne zdanie. 



Wicemarszałek Województwa – pan Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nie 
można przyjąć stanowiska zaprezentowanego przez Klub Radnych PiS, ponieważ  
do projektu uchwały nie ustosunkował się Zarząd Województwa a zgodnie ze 
Statutem Województwa powinien mieć taką możliwość. Poinformował, że wszystkie 
projekty uchwał zgodnie ze statutem województwa  powinny być zaopiniowane przez 
Zarząd Województwa. Przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury wypracowane stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.  

Radna Ewa Draus poinformowała, że czas jej wypowiedzi należy uznać jako ten, 
który jest  zabierany w imieniu klubu. I nie został przekroczony. Poinformowała, że 
uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Gospodarki i Infrastruktury, natomiast nie 
otrzymała materiałów po tym spotkaniu i wnosiła poprawki i przedstawiała swoje 
stanowisko. 

Przewodnicząca Sejmiku wyjaśniła, że wszyscy radni otrzymują materiały na sesję 
drogą mailową poprzez przesłanie na jeden wspólny adres. Poinformowała, że 
wszyscy radni otrzymali projekt uchwały ale sprawdzi dlaczego do niej nie dotarł 
projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury – pan Jan Tarapata 
poinformował, że obrady komisji były szerokim spotkaniem merytorycznym 
dotyczącym budowy dróg krajowych i autostrad i kompetentne osoby wyjaśniły 
wszystkie problemy związane z tym tematem. Radna Ewa Draus również 
uczestniczyła w posiedzeniu komisji sugerując różne rozwiązania i propozycje, które 
zostały ujęte. Tematyka na posiedzeniu komisji została wyczerpana dogłębnie. Na 
posiedzeniu komisji wyjaśniono, że niektóre inwestycje nie mogą być realizowane w 
związku z brakiem dokumentacji i pozwoleń, które przy tych inwestycjach są 
wymagane i aby nie zatrzymywać biegu sprawy obecnie zawarto aby głównym 
punktem odzwierciedlającym problem było skierowanie niniejszego oświadczenia aby 
kontynuować pozwolenia na budowę i dokumentacje, które są z tymi projektami 
związane. 

Radny Andrzej Matusiewicz poinformował, że chce nawiązać do rządowego 
programu budowy dróg z lat 2008 – 2010. Został on przyjęty przez nową ekipę 
rządową weryfikując uchwałę Rady Ministrów z 25 września 2007 roku. W tym 
rządowym programie była zapisana droga S – 19 i przez okres 3 lat nie wydano 
żadnych środków na ten cel, nie przygotowano chociażby części projektu 
dokumentacji technicznej. Nie zrobiono nic. Radny stwierdził, że myśli iż w interesie 
wszystkich leży aby mocno podnieść tę sprawę. Poinformował, że chce również  
zwrócić uwagę na punkt 1) § 1 projektu uchwały wypracowanego przez Komisję 
Gospodarki i Infrastruktury, gdzie autorzy projektu powołują się na pismo Marszałka 
Województwa Podkarpackiego z dnia 4  stycznia 2011 roku skierowanego do 
Prezesa Rady Ministrów. Nie można tak formułować zapisu, bo albo wymienia się 
zasadnicze priorytety pisma i to stanowi cześć merytoryczną  punktu 1) § 1 projektu 
uchwały  albo przywołane pismo powinno być załącznikiem do uchwały. 
Zaprezentowana uchwała w takiej formie jest nieczytelna i adresaci nie będą 
wiedzieć o co tutaj chodzi. Ponadto w § 1 punkt 2) wnosi się o zabezpieczenie w 
budżecie państwa środków finansowych na przygotowanie kompletnej dokumentacji i 
są wymienione określone zadania ale niektóre  są pominięte. Dlaczego z tych 
środków finansowych budżetu państwa nie można wykonać dokumentacji 
technicznej obwodnicy Przeworska, Łańcuta, drogi Przemyśl – Medyka. Te zadania 



powinny być tutaj ujęte bo jeśli mamy na łącznik Przeworska zaplanowane 39 
milionów złotych i w bieżącym roku mamy wydatkować 1 milion złotych a w 2012 – 
38 milionów złotych a tej obwodnicy ma nie być , bo została skreślona to i 
prawdopodobnie tej kwoty 39 milionów złotych nie będziemy wydatkować ale można 
byłoby domagać się zagospodarowania , tak jak jest to czynione w innych sejmikach 
np. województwa małopolskiego, gdzie wszystko jest ze środków państwowych. 
Natomiast nasze województwo i samorządy województw Polski wschodniej,  które 
jest biedniejsze mają się dokładać do łączników a pozostałe województwa nie. Nie 
można zrozumieć w jaki sposób realizowana jest w tym przypadku zasada 
zrównoważonego rozwoju kraju  przez obecny rząd. Radny poinformował, że jego 
wniosek jest taki aby przeredagować uzupełnienie § 1 punktu 2) o obwodnicę 
Łańcuta, Przeworska i drogę ekspresową Przemyśl Medyka  aby również 
dokumentacja na to była wykonana ze środków państwowych.   

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że dokumentacja na obwodnicę Łańcuta 
jest gotowa łącznie z prawomocną decyzją i  pozwoleniem na budowę.  

Pan Marszałek Mirosław Karapyta poinformował, że chce zwrócić uwagę iż 
uzasadnienie zaprezentowane przez radną Ewę Draus zawierało wiele 
nieprawdziwych rzeczy, chociażby to że nie będzie budowy autostrady po stronie 
ukraińskiej. Poinformował, że w październiku odbyło się rozpoczęcie budowy 
autostrady k/Lwowa na odcinku Lwów – Granica Państwa i prace trwają. Jeśli chodzi 
o korektę  TEN-T to do lipca komisja będzie przyjmować uwagi i sprostowania . Nie 
ma również potrzeby mówienia o drodze nr 28 bo ona jest realizowana, podniesienie 
nośności  i łączność z obwodnicą Przemyśla jest faktem i było to przedmiotem obrad 
i dyskusji na posiedzeniu Komisji  Gospodarki i Infrastruktury. Dyskusja podczas 
obrad komisji miała rzeczowy i merytoryczny charakter. Należy zwrócić uwagę na 
jeden fakt podkreślany przez dyrektora Oddziału GDDKiA, że pewne inwestycje są 
nieprzygotowane i nie można ich realizować. Należy zwrócić również uwagę, na to iż  
Podkarpacie jest jednym wielkim placem budowy. GDDKiA ma pewną strategię 
rozłożenia realizacji inwestycji w czasie. Pan Marszałek kończąc swoja wypowiedź 
podkreślił, że projekt stanowiska jest adekwatny i jak najbardziej słuszny na obecną 
chwilę.     

Radna Ewa Draus poinformowała, że posiada wydruki informacji z Kancelarii 
Prezesa Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa  Rozwoju 
Regionalnego, które cytowała w swoim wystąpieniu.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku zamknęła dyskusję nad projektem uchwały. 
Poinformowała radnych, że projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę 
Prawnego – panią Marię Siudę.  

Radny Wojciech Buczak poprosił o stanowisko Radcy Prawnego w kwestii 
przywołanego w podstawie prawnej projektu uchwały § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu 
Województwa Podkarpackiego, bo jego zdaniem ten zapis zupełnie nie odpowiada 
treści uchwały.  

Radca Prawny – pani Wiesława Sawczak stwierdziła, że być może przywołanie 
niniejszej podstawy prawnej nie jest do końca szczęśliwe bo faktycznie tak jak radny 
wskazał § 9 dotyczy formułowania strategii i wykonywania polityki rozwoju.  Uchwała 
wiąże się z polityką rozwoju ale jednocześnie przepis mówi  współpracy z 
administracją rządową , szczególnie z Wojewodą. Jakkolwiek gdyby nawet ten 



przepis nie miał wprost zastosowania do tej uchwały to jego przywołanie pozostaje 
bez wpływu na ważność uchwały i nie będzie miało żadnego znaczenia co do 
ewentualnego stwierdzenia w ramach nadzoru jakichkolwiek nieprawidłowości. 
Przepis nie powoduje jakichkolwiek konsekwencji prawnych.  

Radny Andrzej Matusiewicz stwierdził, że należy do podstawy prawnej projektu 
uchwały dodać jeszcze § 19 ust. 2 Statutu mówiący o tym, iż Sejmik wyraża uchwały 
również w postaci stanowisk a to jest stanowisko.  

Radca Prawny – pani Wiesława Sawczak potwierdziła, że projekt uchwały może 
być uzupełniony o  wskazany powyżej §. 

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały wraz z poprawką 
zaproponowaną przez radnego Andrzeja Matusiewicza dotyczącą uzupełnienia 
podstawy prawnej projektu uchwały.  

Za podjęciem uchwały z poprawką głosowało 18 radnych, 2 radnych było przeciw, 11 
radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr IV/47/11 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że wniosek formalny radnego Wojciecha 
Buczaka o odrzucenie projektu uchwały stał się bezprzedmiotowy. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej likwidacji pasma 
programów regionalnych na  antenie TVP2 Telewizji Polskiej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Sejmiku udzieliła głosu przedstawicielom mediów. 

Jako pierwsza głos zabrała pani  Barbara Pawlak reprezentująca Związek 
Zawodowy Pracowników Twórczych Koło w Rzeszowie. Poinformowała, że 
precedensem jest prośba kierowana do Samorządu Województwa o wsparcie w 
niezwykle ważnej sprawie dla regionalnej społeczności. Od 3 stycznia br. widzowie 
oglądają programy regionalne w bardzo wąskim zakresie. Wyjaśniła, że szczegóły 
techniczne przedstawi pan Jacek Lasota reprezentujący oddziałową Solidarność. 

Pan Jacek Lasota poinformował, że ośrodek posiada tylko trzy nadajniki w okolicach 
Przemyśla, Leżajska i Rzeszowa. Do tej pory zasięg ten uzupełniany był nadajnikiem 
cyfrowym w Krośnie, który pozwalał na odbiór w kablówkach w regionie i 
posiadaczom odbiorników cyfrowych oraz półgodzinnym pasmem w programie 2 
TVP, który ma zasięg praktycznie w całym województwie. To pasmo w Programie 2 - 
czas przeznaczony dla ośrodków regionalnych, funkcjonował w Telewizji Polskiej  od 
kilkudziesięciu lat i był wykorzystywany przez wszystkie oddziały do prezentacji 
swoich najważniejszych programów tj. informacji lokalnych. Pozostałe programy o 
kulturze, sporcie itp. były prezentowane jak  dotychczas w telewizji regionalnej , teraz 
tzw. INFO. Od dnia 1 stycznia br. bez informacji ze strony Zarządu do widzów i 
mieszkańców województwa zostało zlikwidowane pasmo czyli ½ godziny czasu w 
Programie 2 i tym sposobem mieszkańcy z zachodu i południa Podkarpacia nie mają 
w ogóle dostępu nawet do informacji lokalnych.  



Pani Barbara Pawlak stwierdziła, że oni ubiegają się o możliwość komunikowania z 
widzami. Jeśli nie będzie możliwości przekazywania informacji to ich tam po prostu 
nie ma. Od 3 stycznia br. są torpedowani pytaniami dlaczego nie ma odbioru, czy jest 
to konserwacja , naprawa. Ale taka jest decyzja Zarządu Spółki, z którą to decyzją 
pracownicy oddziału się nie zgadzają. Są pierwszym oddziałem, który zaprotestował. 
Wychodzą z założenie, że skoro wszyscy obywatele płacą abonament to powinni 
otrzymywać pełną ofertę. Nie można zrozumieć dlaczego społeczeństwo 
Podkarpacia zostało podzielone na obywateli lepszej i gorszej kategorii i jakim 
prawem ogranicza się dostęp do mediów publicznych i informacji lokalnych, 
publicystycznych, kulturalnych, sportowych. Ich misją jest docieranie do 
mieszkańców, nie będzie można jej spełnić w przypadku dotarcia do zaledwie 50% 
mieszkańców.  Można zaryzykować w tym momencie stwierdzenie, że na chwilę 
obecną nie są telewizją regionalną lecz osiedlową.  

Radny Wojciech Buczak w imieniu Klubu Radnych PiS zwrócił się z prośbą o 
przyjęcie przez radnych projektu uchwały. Podkreślił, że jest to kolejny przejaw 
traktowania przez decydentów naszego województwa jako gorszego i odchodzenia 
od polityki zrównoważonego rozwoju kraju i poszczególnych regionów wewnątrz. 
Ośrodek rzeszowski ma wysoki poziom merytoryczny i sprawą niezrozumiałą jest, że  
ma tak ograniczoną działalność. Wniosek Klubu Radnych PiS został zgłoszony w 
ostatniej chwili ale wynika to z faktu, iż sprawa ta jest z zaskoczenia i z ostatniej 
chwili.  

Pani Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa poinformowała, że Odział 
Telewizji Regionalnej zwrócił się kilka dni temu z propozycją przygotowania 
stanowiska. Zarząd w przerwie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

Radny Jerzy Borcz  stwierdził, że popiera stanowisko Klubu Radnych PiS. On sam  
wywodzi się z okolic Krosna i faktycznie mieszkańcy  związani są z lokalnym 
programem. Teraz odbiera wiele sygnałów na ten temat.  

Radny Bronisław Tofil – jeśli chodzi o północ Podkarpacia – region Stalowej Woli to 
oni korzystając z telewizji regionalnej na antenie TVP 2 nie oglądali Rzeszowa, lecz 
Kielce. Złożył wniosek o rozszerzenie § 1 proponowanego projektu uchwały tak aby 
otrzymał brzmienie: „Sejmik Województwa Podkarpackiego  sprzeciwia się likwidacji 
pasma programów regionalnych na antenie TVP 2 Telewizji Polskiej i wyłączeniu 
emisji cyfrowej TVP INFO z nadajnika w Suchej Górze k/Krosna.” 

Radny Władysław Stępień pytał jakie będą dalsze losy uchwały. 

Przewodnicząca Sejmiku wyjaśniła radnemu, że projekt uchwały podlega 
przekazaniu Zarządowi Telewizji Polskiej S.A, Radzie Nadzorczej TVP S.A, Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji, parlamentarzystom, Wojewodzie Podkarpackiemu, 
starosto, burmistrzom, wójtom i prezydentom miast z terenu województwa oraz 
mieszkańcom województwa za pośrednictwem środków masowego przekazu. 
Samorządy lokalne z terenu Podkarpacia wzorem Sejmiku również mogą podjąć 
stosowne stanowiska w tej sprawie.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że samo przywrócenie nie zadawala Powiatu 
Dębickiego i zachodniej części województwa. Wnosi o objęcie Powiatu Dębickiego 
sygnałem cyfrowym tak aby telewizja mogła być również odbierana w tym regionie. 



Powiat Dębicki nie ma możliwości odbioru telewizji lokalnej. Ponadto uważa, że 
emisja ta powinna być równo dostępna dla wszystkich mieszkańców.    

Przewodnicząca Sejmiku poprosiła o składanie poprawek w formie pisemnej  

Radny Mariusz Kawa poinformował, że niektórzy parlamentarzyści, a w 
szczególności pan Poseł Jan Bury  wystąpili już do Zarządu TVP z tym problemem. 
Być może skieruje również taki wniosek w imieniu Klubu PiS do Zarządu aby szerzej 
zaangażować parlamentarzystów. Radny poinformował, że popiera wniosek Klubu 
Radnych PiS  

Radny Zdzisław Nowakowski stwierdził, że tu nie chodzi jedynie o telewizję 
kablową lecz  o więcej nadajników dla telewizji naziemnej. Jest to przykład Dębicy 
Tarnobrzega, Stalowej Woli. Radny poinformował, że wnioskuje  aby w § 1  projektu 
uchwały pojawił się zapis o większej liczbie nadajników naziemnych na terenie 
województwa podkarpackiego aby cały teren Podkarpacia  był objęty obszarem 
działania telewizji lokalnej. 

Radny Zygmunt Cholewiński wniósł  aby przyjąć projekt uchwały w wersji 
zaproponowanej przez Klub Radnych PiS oraz o zamknięcie dyskusji. Należy podjąć 
rezolucję nie rozszerzając jej treści ponieważ chodzi o załatwienie tej jednej 
konkretnej sprawy. W tej chwili nie pora na rozszerzanie projektu uchwały. 

Radny Bronisław Tofil - włączenie z powrotem nadajnika cyfrowego na Suchej 
Górze nie spowoduje żadnych komplikacji, umożliwi odbiór telewizji rzeszowskiej we 
wszystkich sieciach kablowych. Nie będzie to rodzić dodatkowych kosztów. Zgadza 
się z Marszałkiem Cholewińskim, że objęcie naziemnym sygnałem to „melodia 
przyszłości” , natomiast włączenie nadajnika na Suchej Górze  rozwiązuje problem 
Stalowej Woli, Niska i innych sieci kablowych.  

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła uwagę radnego, że treść rezolucji zawiera wniosek 
o włączenie nadajnika.  

Radny Wojciech Buczak potwierdził wyjaśnienie złożone przez Przewodniczącą 
Sejmiku. 

Radny Maciej Lewicki zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i podjęcie uchwały w 
wersji zaproponowanej przez Klub Radnych PiS lub dać upoważnienie Zarządowi 
Województwa do przepracowania projektu uchwały.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że podda pod głosowanie wniosek 
zgłoszony przez Marszałka Cholewińskiego. Można zająć się tym problemem na 
posiedzeniach komisji merytorycznych i wypracować wspólne szersze stanowisko, 
które będzie zawierało wszystkie poruszane przez radnych problemy.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku  poddała pod głosowanie wniosek Marszałka 
Zygmunta Cholewińskiego o zamknięcie dyskusji. 

Za wnioskiem głosowało 28 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się 
od głosu.  

Radny Andrzej Matusiewicz zwrócił uwagę, że radni zgłosili poprawki do projektu 
uchwały, które należy przegłosować, chyba że radni je wycofają. 



Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że najdalej idącym wnioskiem jest ten 
złożony przez pana Marszałka Cholewińskiego aby poddać pod głosowanie projekt 
uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Klub Radnych PiS. Jeśli ten projekt nie 
zostanie przyjęty to wtedy podda kolejno pod głosowanie zgłoszone poprawki i 
jeszcze raz całość uchwały. 

Radny Andrzej Matusiewicz stwierdził, że to nie jest najdalej idący wniosek, projekt 
uchwały nie zawierał tych dodatkowych obszarów – zgłoszono powiat Dębicki, 
Stalowowolski. Poprawki te powinny być przegłosowane w pierwszej kolejności.  

Przewodnicząca Sejmiku wyjaśniła, że poprosiła o precyzyjne określenie 
przedłożonych poprawek lub złożenie na piśmie. 

Radny Andrzej Matusiewicz poinformował, że radni zgodnie z regulaminem Sejmiku 
nie mają obowiązku składania poprawek w formie pisemnej. 

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że muszą być one dokładnie sprecyzowane.  

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że poprawki nie zostały w sposób formalny 
zgłoszone, on również nie zgłaszał żadnej poprawki. Była to luźna dyskusja 
przygotowująca do dalszych rozmyślań nad losem telewizji. 

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się z pytaniem do Radcy Prawnego czy może 
poddać pod głosowanie najdalej idący wniosek Wicemarszałka Zygmunta 
Cholewińskiego aby przegłosować projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez 
wnioskodawcę.  

Radca Prawny potwierdziła, że tak.  

Radny Czesław Łączak - można się domyślić, że było dwa wnioski radnego 
Zygmunta Cholewińskiego , jeden o zamknięcie dyskusji a drugi o przegłosowanie 
projektu uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Klub Radnych PiS, brak 
jednak   odniesienia się do wniosków. Ponadto należy szanować głos radnego 
Matusiewicza i rozstrzygnąć czy był to wniosek najdalej idący , w jego przekonaniu 
nie jest. Jeśli Przewodnicząca wprowadzi taki sposób procedowania to żadne wnioski 
mniejszości czy poszczególnych radnych nie będą głosowane dlatego tylko, że któryś 
z radnych wniesie o przegłosowanie jako najdalej idący pierwotny tekst. Jest to 
odejście od podstawowej zasady, że zawsze wnioski precyzujące dana uchwałę 
powinny być głosowane. On wniósł wniosek o objęcie zasięgiem całego 
województwa. Ponadto skoro nie ma wymogu składania poprawek w formie pisemnej 
to Przewodnicząca nie może tego żądać od radnych.  

Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński zaproponował aby przegłosować zgłoszone 
poprawki apelując jednocześnie o ich odrzucenie i podjęcie projektu uchwały w wersji 
zaproponowanej przez wnioskodawców. 

Radny Bronisław Tofil poinformował, że podtrzymuje zgłoszony przez niego 
wniosek. 

Radny Zdzisław Nowakowski poinformował, że wycofuje swój wniosek. Był to głos 
w dyskusji aby w przyszłości podyskutować o objęciu całego województwa sygnałem 
naziemnym.  



Radny Czesław Łączak poinformował, że jego wniosek to wprowadzenie do § 1 
projektu uchwały treści: „objęcie całego województwa  podkarpackiego  sygnałem 
cyfrowym” . 

Radny Zdzisław Nowakowski  poinformował, że Telewizja Polska nie ma wpływu 
na sygnał cyfrowy na terenie całego województwa.  

Radny Bogdan Romaniuk apelował do radnych aby poparli stanowisko Marszałka 
Cholewińskiego, gdyż propozycja zwiększenia zasięgu może być niekorzystna dla 
całej decyzji i sugestie Przewodniczącej Sejmiku aby wypracować w późniejszym 
czasie takie stanowisko na komisjach są słuszne.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony 
przez radnego Bronisław Tofila aby § 1 otrzymał brzmienie: „Sejmik Województwa 
Podkarpackiego  sprzeciwia się likwidacji pasma programów regionalnych na antenie 
TVP 2 Telewizji Polskiej i wyłączeniu emisji cyfrowej TVP INFO z nadajnika w Suchej 
Górze k/Krosna.” 

Za wnioskiem głosowało 23 radnych, 7 radnych było przeciw, bez głosów 
wstrzymujących się.  

Pani Barbara Pawlak podkreśliła, że obecnie sprawą najistotniejszą jest 
przywrócenie tego co było.  Radni są również odbiorcami programów i również mają 
prawo decydować o kształcie telewizji w oddziałach regionalnych. Sygnał ten 
powinien być włączony od już bo obecna sytuacja to skandal. Z drugiej strony 
rozumie, że skoro na naszym terenie mieszka członek Rady Nadzorczej to cóż stoi 
na przeszkodzie aby zapytać znawcę dokąd zmierzają oddziały regionalne. Od 
czterech lat wszystko toczy się ku marginalizacji oddziałów regionalnych i pojawia się 
w związku z tym pytanie w jakim celu budowano stacje. Siłą telewizji publicznej są 
oddziały. Problem jest ogólnokrajowy i dotyczy 16 oddziałów w Polsce, najbardziej 
jednak pokrzywdzony jest oddział w Rzeszowie bo po odcięciu sygnału zasięg jest 
jednym z najmniejszych w Polsce.  

Radny Tadeusz Pióro zauważył, że przegłosowana poprawka wprowadza to co było 
przed faktem wygaszenia. 

Radny Czesław Łączak poinformował, że wycofuje zgłoszony przez niego wniosek z 
przekonaniem, że w przyszłości będzie równy dostęp do sygnału.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z 
przegłosowaną poprawką.  

Uchwała Nr IV/48/11 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za) i stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie (7 grudnia 2010 r. –  28 
grudnia 2010 r.) i wykonania uchwał Sejmiku. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 



Interpelacje i zapytania radnych, 

Radny Andrzej Matusiewicz poinformował, że ma zapytanie do Zarządu 
Województwa a w szczególności do pani Wicemarszałek Anny Kowalskiej w sprawie 
rozpoczęcia procedury odwołania dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
– pana Mariusza Olbromskiego. Pani Wicemarszałek pismem z dnia 27 grudnia 2010 
roku wystąpiła do związków zawodowych działających w Muzeum o zaopiniowanie 
sprawy odwołania dyrektora Mariusza Olbromskiego . Jednocześnie wystąpiła 
również do Ministra Kultury (taki jest tryb odwołania). Pismem z dnia 28 grudnia 2010 
roku wystąpiła o zaopiniowanie kandydata na dyrektora pana Wojciecha 
Władyczyna, pismo takie wpłynęło do Muzeum w dniu 3 stycznia 2011 roku. Pan 
Wojciech Władyczyn jest osobą, która przebywa na emeryturze, do końca roku był 
zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o pracę w ułamkowej części i przez okres 
ostatnich 182 dni przebywał na zwolnienie lekarskim. Zgodnie z ustawą o muzeach 
decyzję podejmuje Zarząd Województwa i w związku z tym czy była uchwała 
Zarządu o rozpoczęciu trybu odwołania czy jest to tylko jednoosobowe wystąpienie 
Pani Wicemarszałek. Radny prosił o ustosunkowanie się w tej kwestii pani 
Wicemarszałek, ponieważ nie podano żadnych zarzutów merytorycznych. Jedyny 
zarzut to zarzut o charakterze politycznym tj. brak zaufania. Radny zauważył, że 
poprzedni Zarząd Województwa przyznał dyrektorowi nagrodę roczną, czyli 
pozytywnie ocenił jego pracę. Na zakończenie obchodów 100 - lecia Muzeum pan 
dyrektor otrzymał jedno z najwyższych  odznaczeń, które przyznaje Minister Kultury 
Gloria Artis za całokształt jego działalności w okresie 10 lat na stanowisku dyrektora. 
W tym czasie powstało Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Muzeum Dzwonów i 
Fajek, powstał nowy gmach Muzeum wybudowany po raz pierwszy po wojnie przez 
samorząd. Radny poinformował, że w związku z powyższym oczekuje, że pani 
Wicemarszałek przedstawi publicznie merytoryczne zarzuty do pracy pana dyrektora 
Olbromskiego a nie polityczne polegające na braku zaufania. Stwierdził, że od 
rozpoczęcia pracy pani Wicemarszałek nie zdążyła odwiedzić gmachu Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historii Miasta Przemyśla ani Muzeum 
Fajek i Dzwonów. Radny złożył zapytanie w formie pisemnej i poinformował, że 
oczekuje na nie odpowiedzi na piśmie przez Zarząd Województwa i panią 
Wicemarszałek. 

Zapytanie radnego w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Wicemarszałek Województwa – pani Anna Kowalska poinformowała radnego, że 
otrzyma odpowiedź na piśmie. Poinformowała również, że nie została wszczęta 
procedura odwoławcza, nie było jeszcze takiej decyzji Zarządu Województwa. Zbiera 
opinie na temat pana dyrektora Olbromskiego i na ich podstawie będzie mogła 
zaproponować Zarządowi rozwiązanie. Pani Wicemarszałek stwierdziła, że była we 
wszystkich placówkach wymienionych przez radnego, nie jako Wicemarszałek lecz 
bliski mieszkaniec  i zna ich działalność. Nie musi bywać oficjalnie jako 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.  

Radny Andrzej Matusiewicz zwrócił się z pytaniem do pani Wicemarszałek jakie stałe 
wystawy znajdują się w gmachu głównym Muzeum. 

Wicemarszałek Województwa – pani Anna Kowalska stwierdziła, że takie pytanie jest 
uwłaczające. 

 



Wnioski i oświadczenia radnych 

Radny Bronisław Tofil poinformował, że chciałby zainteresować zebranych trudną 
sytuacją na rynku pracy w Stalowej Woli. 31 grudnia 2010 roku Sąd Okręgowy w 
Tarnobrzegu ogłosił upadłość Zakładu Zespołów Napędowych i wypowiedzenia 
otrzymuje 600 osób. Działania syndyka są takie, że prawdopodobnie po  
restrukturyzacji zostanie około 350 osób. W związku z powyższym  zwraca się z 
prośbą do Zarządu aby uruchomić WUP i zorganizować  działania, które już „były 
ćwiczone” w Stalowej Woli przy okazji upadłości, zorganizować filie Powiatowego 
Urzędu Pracy na terenie upadającego zakładu pracy aby udzielić pracownikom 
daleko idącej pomocy. Najlepiej aby były to konkretne środki, programy.   Mamy 
bowiem jednocześnie świadomość w jak trudnej sytuacji znajdą się w tym roku 
wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w związku z obcięciem dotacji rządowych. 

Marszałek Województwa – pan Mirosław Karapyta poinformował, że po 
oświadczeniu radnego Tofila Zarząd wystąpi do Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego z prośbą o zwołanie posiedzenia w Stalowej Woli. Wojewódzka 
Komisja Dialogu Społecznego to najbardziej kompetentne ciało do rozmów na temat 
rynku pracy, bezrobocia.  

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodnicząca 
Sejmiku zamknęła obrady IV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Sesja 
zakończyła się o godzinie 1545.                            

    

              Zatwierdziła: 
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