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                                          Protokół Nr V/11 sesji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji 

 z  dnia 31 stycznia 2011 roku. 
 

 
Sesja odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, rozpoczęła się o godzinie 830.  
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, 
 
 
V sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji zwołana została przez 
Przewodniczącą Sejmiku – Panią Teresę Kubas - Hul, która po odmówieniu przez 
radnych modlitwy za ojczyznę Ks. Piotra Skargi, otworzyła i prowadziła obrady.  
 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Następnie Przewodnicząca omówiła porządek obrad sesji, który radni otrzymali wraz         
z zawiadomieniem o jej zwołaniu – zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, iż na podstawie § 35 ust.2 pkt. 2 
Przewodniczący Klubu PiS Wojciech Buczak wniósł o wycofanie z porządku obrad 
punktów 13, 14 i 15 tj: 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 
Specjalistycznym w Rzeszowie. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii                     
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

W uzasadnieniu podając, iż w związku z odległymi terminami upływu kadencji nie ma 
podstaw do dokonywania wyboru nowego składu ww. rad społecznych. 
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Radny Wojciech Buczak poinformował, że złożył wniosek ze względu na fakt, iż radni 
zostali wprowadzeni w błąd pismem Marszałka w którym informował, że istnieje 
konieczność wyboru nowych składów rad społecznych. Okazuje się natomiast, że 
kadencja rady w Wojewódzkim szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej                          
w Tarnobrzegu upływa 10 września 2011 r., w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym 
w Rzeszowie 9 czerwca 2011 r. a w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym                      
im. F. Chopina w Rzeszowie 17 listopada 2011 r. Stwierdził w związku z powyższym, że 
nie ma powodu dokonywania wyboru nowego składu dodając, że członkowie obecnych 
rad społecznych nie złożyli rezygnacji. Stwierdził również, że jedynym powodem próby 
dokonania tych zmian jest chęć zmiany dyrektorów tych placówek. 

Członek Zarządu Sławomir Miklicz zaznaczył, że zgodnie z tym co zostało 
sformułowane w piśmie skierowanym do radnych jest konieczność dokonania zmian            
w radach społecznych. Istnieje kilka powodów bardzo merytorycznych m. in. 
Przewodniczący Rady Społecznej w Tarnobrzegu zwołał posiedzenie, które się nie 
odbyło ze względu na brak quorum, można powiedzieć, że zostało zbojkotowane. 
Istnieje niebezpieczeństwo, że w pozostałych przypadkach będzie podobnie. Dodał, że 
w radach zasiadają radni poprzedniej kadencji, którzy już nie są radnymi a wolę 
kandydowania zgłasza wielu radnych obecnej kadencji. Powyższe przesłanki wskazują 
na to, że jest konieczność dokonania zmian.  

Radny Andrzej Matusiewicz stwierdził, że statuty tych jednostek nie przewidują 
skrócenia kadencji, jeżeli ktoś z członków rady nie uczęszcza na posiedzenie to istnieje 
możliwość odwołania konkretnego członka. 

Radny Tadeusz Pióro zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej nie było mowy o tym, ze kadencje rad społecznych                                  
w przedmiotowych jednostkach upływają w tak odległych terminach. Zaznaczył, że             
w związku z powyższym wniosek Przewodniczącego Buczaka jest jak najbardziej 
zasadny i należałoby go rozważyć. 

Radny Wojciech Buczak zwrócił się do Członka Zarządu Sławomira Miklicza, że użył 
argumentu jakoby rady społeczne były bierne i nie chciały się zbierać. Poinformował, że 
ma przykład odwrotny w przypadku rasy społecznej w Zespole Specjalistycznym                
w Rzeszowie, gdzie było zwołane posiedzenie rady na ostatni piątek i w ostatniej chwili 
przewodniczący próbował je odwołać. Mimo tego radni się zebrali, opracowali też 
stanowisko skierowane na ręce Przewodniczącej Sejmiku, z prośbą o przekazanie 
wszystkim radnym. Na tym przykładzie widać, że rady społeczne chcą wykonywać 
swoją funkcję jednak w związku z chęcią odwołania dyrektorów podejmowana jest 
próba, która teraz omawiamy. 
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Radny Kazimierz Ziobro odnośnie niezebrania się rady społecznej w Tarnobrzegu 
stwierdził, że zależy to od formy powiadamiania, terminów itd. I jedno nieudane zebranie 
nie może decydować o odwołaniu rady. Ponadto powołanie nowych rad, które ma na 
celu negatywne zaopiniowanie pracy obecnych dyrektorów placówek wydaje się bez 
sensu dlatego, że nowa rada po miesiącu, czy kilku tygodniach pracy nie jest w stanie 
dokonać rzeczowej, merytorycznej oceny dyrektora danej jednostki. Jest to zbyt krótki 
okres i na takiej opinii nie można się opierać. 

Radny Czesław Łączak zaznaczył, że argumentów jest aż nadto aby te punkty 
wycofać. Uzasadnienie Pana Miklicza, że istnieje niebezpieczeństwo funkcjonowania 
obecnych rad, jest chybione i należy pozwolić radnym pracować do upływu kadencji. 
Dodał, że punkt 8 porządku dotyczący zmiany statutu WFOŚiGW przygotować ma grunt 
pod zmianę Prezesa tej jednostki jako, że jeden z Posłów PO zainteresowany jest 
porzuceniem pracy w Sejmie i objęciem tego stanowiska. W związku z powyższym 
wniósł o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

Przewodnicząca Sejmiku zacytowała § 35 ust 2 pkt.2 Regulaminu Sejmiku „Wnioski               
o zmianę porządku obrad polegające na: wycofaniu punktu z porządku obrad oraz 
zmianie kolejności mogą zgłaszać w formie pisemnej, na ręce Przewodniczącego: 
komisje, kluby oraz radni do rozpoczęcia sesji.” W związku z czym poinformowała 
radnego, że jego wniosek nie spełnia tych wymogów. 

Radny Władysław Stępień stwierdził, że jest Przewodniczącym rady społecznej                 
w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu i próbował zwołać posiedzenie rady, niestety 
na ośmiu członków przybyło tylko trzy osoby. Poinformował, że otrzymał informację, że 
radni wybrani w poprzedniej kadencji Sejmiku będą bojkotować posiedzenia w celu 
utrudnienia realizacji. Dodał, że każda koalicja przejmująca władzę musi mieć 
instrumenty do realizacji swoich celów, rozumie, że opozycja jest po to aby to utrudniać 
jednak dla dobra województwa koalicja musi mieć chociażby w radach członków takich, 
którzy będą ją wspierać – co jest oczywiste. Należy dokonać zmian w radach 
społecznych bo w innym wypadku nie będzie możliwości wypełniania zadań, które 
postawili przed nami wyborcy. 

Radny Czesław Łączak poprosił Radnego Stępnia o odwołanie słów dotyczących 
zamiaru bojkotowania posiedzeń rady społecznej w Tarnobrzegu przez radnych 
wybranych w poprzedniej kadencji. Jest to działanie niegodziwe w stosunku do naszych 
kolegów z poprzedniej kadencji. Dodał, że wielu radnych obecnej koalicji posądza 
Zarząd poprzedniej kadencji a w szczególności Marszałka o działanie w charakterze 
kolesiostwa stąd też poprosił aby Radny Stępień nie dołączał do tych fatalnych ocen 
stosowanych przez jego kolegów. 
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Radny Wojciech Buczak raz jeszcze stwierdził, że radni zostali wprowadzeni w błąd, 
gdyż chociażby w projekcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu nie ma w ogóle mowy o tym, że 
członkowie rady nie wypełniają swoich funkcji, nie ma wniosku o odwołanie konkretnych 
osób, które nie wypełniają obowiązków. Dodał, że statuty nie przewidują odwołania 
całych rad społecznych oraz, że oprócz członków powoływanych przez Sejmik                       
w składzie rady jest jeszcze przedstawiciel Wojewody i Pan Marszałek czy też 
upoważniona przez niego osoba. Zaznaczył, że jest to forsowanie na siłę projektu 
powołania nowych posłusznych rad, które maja dać pozytywną opinię o odwołaniu 
dyrektorów. Zapytał Członka zarządu Sławomira Miklicz czy prawdą jest, że na 1 lutego 
2011 r. zwołane zostało posiedzenie rady społecznej w Zespole Specjalistycznym               
w Rzeszowie. 
 
Członek Zarządu Sławomir Miklicz poinformował, że Przewodniczący rady społecznej 
prosił o przełożenie jej posiedzenia na dzień 1 lutego 2011 r. jednak tak się nie stało               
i posiedzenie  się odbyło więc  to proponowane na jutro najprawdopodobniej się nie 
odbędzie. 
 
Radny Kazimierz Ziobro zaznaczył, że opinia rad społecznych dot. odwołania 
dyrektorów jest tylko opinią, wymagana jest przepisami prawa, jednak  to Zarząd 
podejmuje decyzję niezależnie od tego czy decyzja jest pozytywna czy negatywna. 
Zapytał czy Zarząd musi się więc zasłaniać i szukać parawanu do podjęcia 
merytorycznych decyzji, czy nie ma odwagi przyjąć na siebie czystek personalnych. 
 
W związku z wyczerpaniem listy mówców, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad 
zdjęciem z porządku obrad pkt. 13: 
 
za zdjęciem głosowało 13 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu – 
punkt nie został zdjęty z porządku obrad,  
 
głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt. 14: 
 
za zdjęciem głosowało 13 radnych, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu – 
punkt nie został zdjęty z porządku obrad,  
 
głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt. 15: 
 
za zdjęciem głosowało 13 radnych, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu – 
punkt nie został zdjęty z porządku obrad,  
 
Radny Wojciech Buczak stwierdził, że Klub Radnych PiS złoży skargę do sądu na 
podjęcie tych uchwał i wycofuje swoich kandydatów do składu rad społecznych. 
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Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, 
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji,  
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Brzozowskiemu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sanockiemu           z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2011. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na 
realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 2011 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 rok 
wraz z autopoprawkami Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Podkarpackiego wraz z autopoprawką Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2011 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2011 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego na 2011 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego 
„Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry 
zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie 
podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii           
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
17. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób                
i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

18. Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego                                
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie ( 29 grudnia 
2010 r. –  18 stycznia 2011 r.) i wykonania uchwał Sejmiku. 
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19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wnioski i oświadczenia radnych. 
21. Zamknięcie sesji. 

 
 

 
Przyjęcie protokołu IV sesji.  
 
Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, że radni otrzymali protokół IV sesji w wersji 
elektronicznej. 
W związku z brakiem uwag do jego treści Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 
głosowanie nad jego przyjęciem. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (32 głosami za). 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Brzozowskiemu. 
 
Komisje Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Budżetu, Mienia                  
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Marszałek Mirosław Karapyta zaznaczył, że pojawiła się propozycja Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów o udzieleniu pomocy Powiatowi Brzozowskiemu. Starosta Powiatu 
Brzozowskiego pismem z dnia 20.12.2010 r. zwrócił się z prośbą o udzielenie w latach 
2011-2013 pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka 
Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza pn ”Rozbudowa z przebudową budynku 
Hotelowca”.  
Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego zadania (całkowity koszt 
inwestycji - 21.930.000 zł), realizacja została podzielona na etapy. Obecnie realizowany 
jest pierwszy etap o wartości kosztorysowej 4.313.000 zł, obejmujący roboty budowlano 
montażowe – stan surowy budynku z przyłączami do sieci energetycznych                                
i kanalizacyjnych. Na etapie projektowania jest dokumentacja techniczna obejmująca 
budowę dodatkowego segmentu pawilonu.  Termin realizacji rozbudowy pawilonu                          
o nowy segment oraz roboty instalacyjne i wykończeniowe uzależniony jest od 
możliwości pozyskania środków na finansowanie zadania. Planowany termin 
zakończenia inwestycji, przy pełnym zabezpieczeniu finansowym to 31.05.2013 r. 
Wartość kosztorysowa tej części zadania wynosi 17.617.000 zł. 
Szpital posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę 
(wyłączonego obecnie z użytkowania) budynku „Hotelowca”. Po ukończeniu inwestycji 
powstaną trzy 30-łóżkowe oddziały oraz jedna kondygnacja przyziemna przeznaczona 
dla lecznictwa ambulatoryjnego. Program rozbudowy przewiduje powstanie drugiego 
segmentu przeznaczonego na Aptekę Szpitalną z pracownią leków cytostatycznych, 
Oddział Onkologii Dziecięcej oraz Intensywną Opiekę Hematologiczną.   
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Zakończenie inwestycji zwiększy dostępność do świadczeń zdrowotnych, podniesie 
jakość świadczonych usług. Planowane jest uruchomienie oddziału leczenia dzieci  
z chorobami nowotworowymi. Będzie to jedyna taka placówka na Podkarpaciu. 
Usługi świadczone przez Szpital mają charakter ponad powiatowy. Ośrodek 
Onkologiczny jest jednym z dwóch w województwie podkarpackim realizujących 
kompleksową diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych.  
 
Zarząd Województwa postanowił zmienić zapis w tym projekcie i w tym wniosku 
skracając okres z lat 2011 – 2013 na 2011 – 2012 dając tym samym wyraźny impuls do 
tego, że dla obecnego Zarządu służba zdrowia będzie sprawa priorytetową. Nie                    
w aspekcie rad społecznych czy departamentalizacji istotnych obszarów służby zdrowia. 
Nie powinniśmy dyskutować o tym, czy onkologia jest powiatowa czy wojewódzka. 
Marszałek poinformował, że sięgnął po opinię specjalistów, wojewódzkich konsultantów 
ds. radiologii, hematologii, tych osób, które są związane bezpośrednio ze szpitalem              
w Brzozowie. Onkologia w Brzozowie znacznie wykracza poza przeciętną, leczą się tam 
ludzie nie tylko z powiatu czy województwa ale całego kraju. Dodał, że z czasem należy 
rozpocząć dyskusję czy szpital w Brzozowie nie powinien wchodzić w skład 
Podkarpackiego Ośrodka Onkologii. Odbędzie się spotkanie z udziałem organu 
założycielskiego szpitala w Brzozowie, ze starostą i specjalistami nt. tego jak w dalszym 
ciągu tę sprawę poprowadzić. Dzisiaj przedstawiamy powyższy projekt aby dać wyraźny 
znak, że w tym zakresie nie czekamy ponieważ trzy czy dwa lata dla osób chorych na 
nowotwory jest to bardzo wiele. 
 
Radny Wojciech Buczak w imieniu Klubu PiS poparł wniosek o udzielenie wsparcia 
finansowego dla rozwoju tego ośrodka onkologicznego. Poprosił również                             
o przedstawienie radnym koncepcji funkcjonowania Podkarpackiego Ośrodka 
Onkologicznego o którym pojawiają się już informacje w mediach, zorganizowana była 
specjalna konferencja prasowa. Zwrócił się z prośbą o nieużywanie tego tematu do 
kampanii wizerunkowych. 
 
Radny Kazimierz Ziobro stwierdził, że oprócz dbałości o ośrodek onkologiczny na 
terenie Brzozowa,  który ma charakter regionalny, należy również dbać o Podkarpacie 
Centrum Onkologii zlokalizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na 
Chopina. Zaznaczył, że nie możemy zapominać o własnych jednostkach, o tym, że 
Rzeszów to centrum Podkarpacia i dostępność do usług medycznych z zakresu 
onkologii, radiologii, chemioterapii wymaga tego, by ten ośrodek był również rozwijany            
i to w sposób bardzo intensywny. Zaapelował aby nie zaniedbywać Rzeszowa kosztem 
Brzozowa, by te sprawy były ciągnione równolegle.  
 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Edward Brzostowski jako pacjent szpitala 
brzozowskiego stwierdził, że obserwował pracę tamtejszego ośrodka i z całą 
odpowiedzialnością może zaświadczyć, że jest to bardzo profesjonalna i doskonale 
funkcjonująca placówka. Zasięgając opinii wśród profesorów z Polski dowiedział się, że 
są dwa najlepsze ośrodki onkologiczne w Polsce, w Bydgoszczy i właśnie w Brzozowie. 
W związku z powyższym zaznaczył, że powinien tam powstać Podkarpacki Ośrodek 
Onkologiczny i nie należy go łączyć z niczym innym. Jeżeli podzielimy środki na dwa czy 
trzy ośrodki to zacznie się podział kompetencji a szpital w Brzozowie ma wysokie 
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kompetencje, niepospolitych lekarzy, którzy zostali wyrzuceni z Rzeszowa. Pacjenci, 
którzy się tam znajdują są w dobrych rękach i te ręce uszanujmy. 
 
Marszałek Mirosław Karapyta zaznaczył, że nie chce dyskryminować żadnych 
jednostek tylko należy powiedzieć, że należy wykorzystać potencjał jaki ma Brzozów. To 
o czym mówił Przewodniczący Brzostowski można podeprzeć jeszcze jedna rzeczą, 
Brzozów skorzystał w znacznej mierze ze środków w zakresie Krajowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych, to są środki, które napływają z zewnątrz.  
 
Radny Tadeusz Pióro zaznaczył, że bardzo się cieszy, iż wniosek przez niego złożony 
a poparty przez cały Klub PiS-u zdobył uznanie w Zarządzie. Bez pomocy finansowej 
ten szpital też dałby sobie radę, z tym, że nie byłoby tak szybko rozbudowy tej części              
o którą wnioskował starosta. Wyraził nadzieję, że w budżecie roku 2012 kolejne 5 mln zł. 
również będzie przyznane.  
 
Radny Kazimierz Ziobro odniósł się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego 
Brzostowskiego, który stwierdził, że fachowa kadra lekarska która jest w Brzozowie 
została wyrzucona ze szpitala na Chopina. Żeby takie sądy wystawiać należałoby 
wysłuchać stron. Być może monitoring ze strony Dyrektora Waśko spowodował, że ci 
lekarze chcieli zmienić miejsce pracy bo dyscyplinował on wszystkich pracowników. 
Lekarze często byli nieobecni w przychodni w czasie gdy powinni przyjmować pacjentów 
a że byli za to dyscyplinowani to być może czuli się źle i odeszli – nikt ich nie wyrzucał. 
Dodał, iż rotacje dotyczą wszystkich szpitali w tym również Brzozowa, lekarze odchodzą 
bo taki jest ich wybór. Stwierdził również, że nie chodziło mu o to by Brzozowowi nie 
dawać pieniędzy, tylko pamiętać o tym, żeby dostępność do usług medycznych, 
szczególnie jeśli chodzi o nowotwory, była zwiększona. Aby nie koncentrować się tylko 
na jednym ośrodku. 
 
Radny Janusz Ciołkowski stwierdził, że dyskusji dzisiejszej by nie było, bo jest to 
kwestia bezsporna, gdyby nie dywagacje prasowe nt. tworzenia jednego silnego 
ośrodka. Sygnały prasowe wskazywały na to, że może to być tzw. transakcja wiązana. 
Zaznaczył, że nie trzeba tworzyć nowego centralnego ośrodka, gdyż mocny jest 
Brzozów, dane epidemiologiczne wskazują, że liczba chorób nowotworowych wzrasta             
i będzie wzrastać więc pracy starczy i dla ośrodka brzozowskiego i rzeszowskiego             
i zdrowa konkurencja w sensie dobrej jakości pracy jest pożądana. W Brzozowie jest 25 
doskonałych specjalistów onkologów, atmosfera tamtejsza powoduje, że młodzi lekarze 
specjalizują się np. na chemioterapii jest 8 specjalistów a dwóch już się specjalizuje, jest 
więc tzw. nowy narybek, który należy popierać. Dodał też, że nie było by potrzeby 
udzielania pomocy szpitalowi brzozowskiemu gdyby nie przyczyny systemowe. Brzozów 
za rok 2010 ma 10 mln. zł. nadwykonań, których nie zapłacono a za rok 2009 4 mln. zł. 
Ten ośrodek byłby w stanie się zbilansować. 
 
Radny Wojciech Buczak zaznaczył, że sprawa jest oczywista i w imieniu Klubu 
Radnych PiS zadeklarował, że klub poprze wniosek o udzieleniu pomocy finansowej dla 
szpitala brzozowskiego w kwocie 5  mln. zł. Wniósł o zamknięcie dyskusji w tym 
punkcie. Dodał, że na poprzedniej sesji, gdy miała miejsce debata budżetowa, 
Przewodniczący klubu PO Jan Burek grzmiał, że stan budżetu jest tak niedobry, że 
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poparcie wniosku o udzielenie pomocy powiatowi brzozowskiemu zrujnuje nasz budżet             
i jest to nierozsądne, stwierdził, że cieszy się iż Zarząd był innego zdania i poparł 
wniosek o udzieleniu pomocy. 
Wiceprzewodniczący Edward Brzostowski poprosił aby jego wystąpienia nie 
traktować jako próby blokowania rozwoju innych ośrodków, chodzi tylko o to, aby 
Brzozów był traktowany jako centralny ośrodek ponieważ jest tam doskonała kadra 
fachowców a ośrodek ten jest jednym z najlepszych w Polsce. Należy go popierać aby 
dorównał Bydgoszczy i stał się pierwszym w Polsce. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PO Jan Burek zwrócił się do radnego Buczaka 
twierdząc, że na poprzedniej sesji nie powiedział nic związanego z jakąkolwiek 
inwestycją. Dodał, że na Komisji Budżetu Mienia i Finansów głosowanie dotyczące 
pomocy dla powiatu brzozowskiego było jednogłośnie poparte. Wyraził nadzieję, że 
Radny Buczak sprawdzi to w protokole i przeprosi go na kolejnej sesji. Przewodniczący 
poinformował, że Klub Radnych PO będzie głosował za przyjęciem tej uchwały. 
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformował radnych, że zgodnie z Regulaminem Sejmiku 
nie może poddać pod głosowanie wniosku o zamknięcie dyskusji gdyż jest to uchwała 
okołobudżetowa. 
 
Radny Maciej Lewicki  zwrócił się z apelem do wszystkich twierdząc, że dyskusja idzie 
w złym kierunku. Wiadome jest, że onkologii trzeba pomóc niezależnie od tego czy 
będzie w Brzozowie czy w Rzeszowie. Dzisiaj inwestujemy w Brzozów a za chwilę 
trzeba będzie w Rzeszów i tych miejsc i tak nie będzie za dużo. Musimy stworzyć 
program dla onkologii podkarpackiej a nie kłócić się, który ośrodek jest lepszy. 
 
Marszałek Mirosław Karapyta stwierdził, w aspekcie uchwały budżetowej, projekt 
przygotowany przez Zarząd nie jest rozbieżny z troską Przewodniczącego Jana Burka          
o budżet. Elementy przedstawione przez niego są bardzo istotne i zostały wzięte pod 
uwagę przez Zarząd. 
 
Wobec wyczerpania listy mówców Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr V/49/11 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2011. 
 
Komisje Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Budżetu, Mienia i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
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W jego wyniku Uchwała Nr V/50/11 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację 
programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 2011 r. 
 
Komisje Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Budżetu, Mienia i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Sejmiku Teresa Kubas – Hul poinformowała, iż na podst. § 19 
Regulaminu Sejmiku projektodawca złożył wniosek formalny w przedmiocie podstaw 
prawnych uchwały – tzn. powołania ich w taki sposób, jak we wcześniej podjętych 
uchwałach dotyczących pomocy finansowej. 
 

„Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2   pkt. 
5 i art. 220  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157 
poz. 1240 z późn. zm.)”. 
 
Radny Czesław Łączak zaznaczył, że w tej uchwale była już zmiana w stosunku do 
pierwotnych założeń, z dwudziestu pozycji lista zwiększyła się do trzydziestu.  Zwrócił 
się z prośbą o przeniesienie gminy Przecław z listy rezerwowej na 31 miejsce listy 
podstawowej. 
 
Marszałek Mirosław Karapyta zgłosił poprawkę do załącznika mianowicie w pkt. 30 
gmina Zaleszany, przy SP w Kotowej powinno być w Kotowej Woli. 
 
Przewodnicząca Sejmiku w odniesieniu do wniosku radnego Łączaka poinformowała, 
że w budżecie województwa jest zarezerwowana kwota 9 990 000 zł. i na ten moment 
nie można tej kwoty zmienić dlatego też wniosek ten jest bezprzedmiotowy, radny 
musiałby wskazać jednostkę, która zostałaby wycofana z listy podstawowej. 
 
Radny Tadeusz Pióro zwrócił się z zapytaniem do Zarządu czy lista rezerwowa będzie 
obowiązywała dopiero jeśli któraś jednostka z listy podstawowej wycofa się z realizacji 
boiska. Czy ewentualnie istnieje możliwość, że podmioty z listy rezerwowej dostaną 
dofinansowanie w ciągu roku budżetowego.  
 
Radny Czesław Łączak formalnie wniósł o wycofanie z listy podstawowej pozycji nr 29 
gmina Wiązownica, z racji tego, że na liście są dwie inwestycje w tej gminie                             
i wprowadzenie w to miejsce gminy Przecław. W związku z taką zamianą nie będzie 
potrzeby zmian w budżecie.  
 
Przewodnicząca Sejmiku przypomniała zapis Regulaminu Sejmiku  § 39 ust. 4 „wnioski 
dotyczące zmiany treści projektu uchwały, radny zgłasza na piśmie Przewodniczącemu”. 
Poprosiła Radnego Łączaka o złożenie wniosku na piśmie. 
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Wicemarszałek Anna Kowalska poinformowała, że przygotowując listę podstawową             
i rezerwową Zarząd brał pod uwagę trzy kryteria. Gminy, które mają najniższe dochody 
bo w tym roku mogą skorzystać z większego dofinansowania, gminy, które nie posiadają 
boiska z nawierzchnią sztuczną i te które nie mają jeszcze orlika. Lista rezerwowa, jak 
sama nazwa wskazuje, jest rezerwą bo może być tak, że zwiększy się ilość środków              
z Ministerstwa bądź jakaś gmina zrezygnuje. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce 
Zarząd pochyli się nad tą listą i przyzna pomoc kolejnym jednostkom samorządu 
terytorialnego. 
 
Przewodnicząca Sejmiku odczytała wniosek radnego Łączaka o dokonanie zmiany                
w załączniku do projektu uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację 
programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 2011 r. 
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W pierwszej kolejności przegłosowany został wniosek radnego Czesława Łączaka.  
Za głosowało 13 radnych, 18 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu – 
wniosek nie został uwzględniony. 
 
Następnie radni głosowali nad projektem uchwały. 
W jego wyniku Uchwała Nr V/51/11 została przyjęta jednogłośnie (32 głosami za)                  
i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 rok 
wraz z autopoprawkami Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 

Przewodnicząca Sejmiku przypomniała zebranym, że w oparciu o § 13 uchwały                  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Województwa Podkarpackiego przyjęcie uchwały budżetowej odbywa się           
w następującym porządku: 
 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Marszałka 

lub wskazaną osobę,  
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów, 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
4) odczytanie wniosków do projektu uchwały budżetowej złożonych przez radnych  

i Komisje,  
5) odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów  

i przedstawienie autopoprawek  Zarządu, 
6) dyskusja i głosowanie nad  wnioskami i poprawkami nie uwzględnionymi  

w autopoprawkach, 
7) głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami. 
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Marszałek Mirosław Karapyta poinformował, że projekt uchwały budżetowej na 2011 r. 
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został przyjęty uchwałą Zarządu 
Województwa Podkarpackiego i przekazany radnym oraz Regionalnej Izbie 
obrachunkowej w Rzeszowie dnia 12 listopada 2010 r. Opracowując projekt budżetu 
Zarząd brał pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa, określające wskaźniki 
ekonomiczne, kierunki rozwoju województwa zawarte w strategii rozwoju naszego 
województwa, zapisy uchwały o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 
2015 oraz zapisy projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej. Pod uwagę wzięte zostały również materiały planistyczne przedłożone 
przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem oraz wnioski i sugestie Komisji 
Sejmiku i radnych. Poszczególne źródła dochodów i rodzaje wydatków zostały 
omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu. Wybrane zagadnienia obejmujące 
źródła dochodów i rodzaje wydatków w porównaniu do lat poprzednich zostały 
omówione na sesji Sejmiku w dniu 11 stycznia 2011 r. podczas prezentacji projektu 
uchwały budżetowej. W drugiej dekadzie stycznia 2011 r. odbyły się posiedzenia komisji 
sejmikowych, które opracowały opinie i wnioski do projektu. Następnie Komisja Budżetu, 
Mienia i Finansów opracowała opinię zbiorczą i złożyła swoje wnioski. Projekt budżetu 
został także zbadany przez RIO w Rzeszowie i uzyskał pozytywna opinię. Zarząd 
Województwa opracował autopoprawki do projektu budżetu, które dotyczyły w jednej 
części wyłącznie wniosków radnych oraz komisji, w drugiej zaś uwag RIO i korekty 
spłaty zadłużenia do rzeczywiście zaciągniętych kredytów w 2010 r. Obecnie projekt 
budżetu, po uwzględnieniu autopoprawek wynosi: 
- planowane dochody 1 mld. 82 mln. 431 tyś 599 zł. 
- planowane wydatki 1 mld. 188 mln. 498 tyś. 319 zł.  
Jeżeli chodzi o rozchody, dotyczą rad kredytów zaciągniętych w latach poprzednich           
a przypadających do spłaty w roku 2011w kwocie 8 mln 575 tyś. Przychody w kwocie 
114 mln 641 tyś. 720 zł. dotyczą planowanego do zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego i pożyczki długoterminowej w kwocie 105 mln. 398 tyś. 493 zł. 
Wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 mln. 493 tyś. 227 zł. i spłaty pożyczek 
udzielanych z budżetu w kwocie 750 tyś. dotyczy to szpitala gruźliczego zgodnie                   
z wcześniej zawarta umową.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Jerzy Borcz odczytał 
sprawozdanie Komisji z prac dot. wypracowania propozycji zmian w projekcie budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2011 r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Marszałek Mirosław Karapyta odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej           
w Rzeszowie, w sprawie projektu uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego na 
2011 r. 
RIO wyraziła pozytywną opinię na temat projektu budżetu.  
Stosowna uchwała RIO w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Przewodnicząca Sejmiku zaproponowała aby punkty: 3. odczytanie wniosków do 
projektu uchwały budżetowej złożonych przez radnych i Komisje oraz 4. odczytanie 
stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów  
i przedstawienie autopoprawek  Zarządu, połączyć i przedstawić wspólnie po to, aby nie 
czytać dwukrotnie tego samego. Wobec braku sprzeciwu Marszałek Mirosław 
Karapyta przedstawił Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 
wniosków Komisji Stałych i Radnych. 
Stanowisko Zarządu jest załącznikiem nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Sejmiku otworzyła dyskusje nad wnioskami nieuwzględnionymi                  
w autopoprawkach. 
 
Radny Bogdan Rzońca stwierdził, iż bardzo złą decyzją jest brak zabezpieczenia 
środków na utworzenie spółki kolejowej. Z dniem 1 marca 2011 r. zacznie obowiązywać 
ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W myśl tej 
ustawy samorząd województwa nie będzie mógł kupować autobusów szynowych, 
zapytał co zrobimy jeśli już rozpoczęliśmy zakup w ramach projektu. Trzy autobusy 
szynowe już są, następne należy dokupić. Może pojawić się problem, że trzeba będzie 
przerwać zakup. Kilka województw już powołało spółki „na wszelki wypadek” gdyby 
okazało się, że nastąpi zmiana prawa i będzie możliwe ogłoszenie upadłości spółki PKP 
Przewozy Regionalne. Wówczas na rynku pozostanie Duzy majątek, którego nie będzie 
miał kto zagospodarować. Dobrze byłoby, gdyby ten majątek, który już funkcjonuje na 
terenie Województwa Podkarpackiego tutaj pozostał. Do tego potrzebna jest spółka 
roboczo nazwana Podkarpackie Koleje bo nie możemy doprowadzić do tego, że nie 
będziemy wykorzystywać środków z RPO, bo ustawodawca wprowadził ustawę, o której 
nikt wcześniej nie mógł przypuszczać. Zaznaczył, że powinna zostać powołana 
jednostka do zarządzania publicznym transportem kolejowym oraz taborem kolejowym 
zakupionym przez samorząd województwa. Jest jeszcze trochę środków z funduszu 
kolejowego na przyszłe lata i można byłoby je dobrze wykorzystać. W rozumieniu prawa 
europejskiego spółka PKP Przewozy Regionalne, nie jest podmiotem wewnętrznym. Po 
zmianie ustawy może się tak zdarzyć, że przetarg na przewozy regionalne wygra spółka 
inna niż PKP Przewozy Regionalne wobec czego będziemy mieć do czynienia z dużym 
problemem. W naszej spółce na Podkarpaciu pracuje ponad 500 osób a spółka 
współpracuje z jeszcze innymi więc może się pojawić efekt kuli śniegowej po 
ewentualnym upadku spółki PKP Przewozy Regionalne. Kolejnym argumentem jest 
stworzenie przejrzystej, niezależnej struktury odpowiedzialnej za realizowane                      
w województwie kolejowe przewozy pasażerskie. Dzisiaj jest wspólny bank                    
w warszawie, wspólny budżet, nie znamy struktury kosztów, opłacamy administracje 
Przewozów Regionalnych w Warszawie. Nie znając struktury kwalifikowanych kosztów 
na terenie Podkarpacia prawdopodobnie dokładamy do utrzymania władz spółki. Jest to 
istotny argument bo gdybyśmy mieli własna spółkę, byłaby jasna struktura kosztowa jej 
funkcjonowania a spółka miałaby możliwość negocjowania np. cen biletów. W związku  
z powyższym rzeczą pożądaną z punktu widzenia interesu podkarpackiego byłoby 
stworzenie spółki, która powoli przejmowałaby zadania związane z obsługa ruchu 
pasażerskiego. 
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Radny Andrzej Matusiewicz stwierdził, że jest radnym już trzecią kadencję i przez ten 
czas kolejne Zarządy dbały o stan techniczny budynków w których mieściły się instytucje 
kultury i oświaty. Szczególnie widoczne było to w ciągu ostatnich 8 lat, za co 
podziękował byłemu Członkowi Zarządu Janowi Burkowi i Dyrektor Departamentu 
Edukacji i Kultury pani Krystynie Lech, bo dzięki temu placówki te są w bardzo dobrej 
kondycji. Dodał, że jest jeden budynek, którego remont został rozpoczęty jeszcze                    
w poprzedniej kadencji gdy Dyrektorem Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu był 
obecny Poseł Marek Rząsa. Obecna Pani Dyrektor Magdalena Danieluk kontynuuje te 
remonty, niestety brakuje 200 tyś. zł. Jest to piękny, klasyczny budynek - secesja 
austryjacka przy ul. Łukasińskiego w Przemyślu, wybudowany w latach 20 – tych. 
Brakuje pieniędzy na dokończenie elewacji ściany głównej i dwóch bocznych, remont 
pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i oświetlenia. Radny poprosił o poparcie tego 
wniosku zaznaczając, że gdyby wnioskodawcą był radny Maciej Lewicki to zapewne 
wniosek byłby zaopiniowany pozytywnie.  
 
Radna Ewa Draus poinformowała, że złożyła trzy wnioski dotyczące Kolbuszowej ale 
właściwie są to wnioski dot. ciągu drogowego 875, który ma znaczenie ponadlokalne. Po 
pierwsze most w Kolbuszowej jest jedynym łączącym miasto z drogą na Mielec                       
i Sędziszów a ostatnio modernizowany był 40 lat temu, ma tak liczne uszkodzenia, że 
nadaje się jedynie do przebudowy, nie nadaje się już do modernizacji. Wniosek złożony 
został na kwotę 60 tyś. zł. na przygotowanie dokumentacji projektowej. Radna zwróciła 
się z prośba o uwzględnienie tego wniosku. Pozostałe dwa wnioski dotyczą tej samej 
drogi relacji Mielec – Kolbuszowa – Sokołów – Leżajsk. Pierwsza sprawa to jest drugi 
etap budowy obwodnicy. Pierwszy bowiem razem z mostem w Połańcu jest realizowany 
z Programu Polski Wschodniej. Wniosek opiewa na kwotę 345 tyś. zł. na przygotowanie 
dokumentacji projektowej. Trzeci wniosek dotyczy drogi 875 na odcinku Kolbuszowa – 
Sokołów Młp. ponieważ pozostałe odcinki zostały już zmodernizowane. Odcinek, który 
pozostał, jest w bardzo złym stanie. Przejeżdża przez niego coraz więcej pojazdów 
relacji Leżajsk – Sokołów a po zakończeniu modernizacji odcinka Mielec – Kolbuszowa 
ruch będzie jeszcze większy.  
 
Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński kierując się troska o przewozy regionalne 
Zarząd w dniu dzisiejszym nie eliminuje potrzeby powołania spółki w tym zakresie tylko 
nie jest to odpowiedni czas na przewidywanie tych pieniędzy w budżecie województwa. 
Procedury są takie , że trzeba zgłosić do UOKiK – u zamiar koncentracji kapitału 
następnie przygotować cała dokumentację, biznes plan, notyfikację całego projektu w 
Komisji Europejskiej – inaczej się tego przeprowadzić nie da, bo jest to zachwianie 
konkurencji na rynku. Oczywistym jest, że przy dzisiejszych ograniczeniach zakupu 
sprzętu przez samorząd województwa te problemy się pojawiają. Wszystkie samorządy 
wojewódzkie zostały zaskoczone takim zapisem ustawy i powstał problem jak 
dokończyć te procedury przetargowe, które już są rozpoczęte i te które są 
przewidywane. W najbliższym czasie będzie przeprowadzana analiza, która                         
miejmy nadzieję, w konsekwencji doprowadzi do tego aby taką spółkę powołać. 
 
Wiceprzewodniczący Edward Brzostowski zaznaczył, że poruszał już tę kwestię na 
Komisji Gospodarki i Infrastruktury a chodzi o sytuację na PKP, która jest kuriozalna. 36 
spółek głównych, 136 „córek”, tego nikt nie jest w stanie opanować. Wszystkie rządy 
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popełniają błąd w postaci tworzenia nowych spółek i struktur organizacyjnych, które 
podrażają koszty. Zaproponował aby na sesji, na której będzie debata dotycząca 
kolejnictwa przygotować wniosek do Rządu o całkowitą zmianę struktury organizacyjnej 
PKP.  
 
Wicemarszałek Anna Kowalska zaznaczyła, iż Zarządowi znana jest sytuacja             
w Kolegium Nauczycielskim w Przemyślu jednak środki finansowe jakimi dysponujemy 
na dzień dzisiejszy są takie a nie inne. Gdy tylko pojawi się możliwość Zarząd pochyli 
się nad ta kwestią bo nie można pozwolić aby ten budynek ulegał dewastacji. 
 
Radny Bogdan Rzońca idąc śladem wypowiedzi pana Brzostowskiego zaproponował 
aby najpierw zrobić to, na co mamy realny wpływ a mamy na PKP Przewozy 
Regionalne. Stwierdził, że spokój który zaprezentował Zarząd można by wzmocnić 
twórczym spojrzeniem i spróbować powołać tę spółkę. Dodał, że zaproponował na ten 
cel w swoim wniosku 3 mln. zł. ale to wcale nie musi być taka kwota.  
 
Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nie ma potrzeby zabezpieczania 
dzisiaj w budżecie pieniędzy na utworzenie spółki, to jest dzisiaj wydatek Urzędu 
Marszałkowskiego jako jednostki, on musi tutaj przygotować procedurę i wydatkować 
pieniądze. Trzeba rzeczowo podejść do tematu aby nie było później kłopotów z UOKiK - 
iem i Komisją Europejską.  
 
Radny Fryderyk Kapinos zaapelował o uwzględnienie jego wniosku dot. budowy rond 
w Woli Mieleckiej ze względu na bezpieczeństwo. Miało tam miejsce 112 kolizji,                    
7 wypadków, 13 osób zostało rannych. Zaznaczył, że Komisja Bezpieczeństwa 
Publicznego i zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. 
 
Radny Stanisław Bajda stanął w obronie swojego wniosku złożonego na posiedzeniu 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej dla Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej na działalność wydawniczą. Jest to jedna z najlepszych placówek, które 
taka działalność prowadzą.  Przyznał, że liczył chociażby na częściowe uwzględnienie 
tego wniosku jednak tak się nie stało. Stwierdził, że za dużo dajemy środków na 
juwenalia dla studentów, bo 150 tyś. zł. na harce to zbyt wiele. Dotychczas nie 
dawaliśmy nic i pięknie się bawili i mieli środki. Zestawienie tych 150 tyś. z 50 tyś. na 
obchody beatyfikacji Papieża Jana Pawła II to zdecydowanie wygórowana kwota. Dodał, 
iż wie, że mamy rok wyborczy i wie na kogo młodzież studencka głosuje ale należy 
patrzeć realnie i z rozumem. Zaproponował rozdzielenie tych środków na działalność 
wydawniczą i obchody beatyfikacji Jana Pawła II. 
 
Przewodnicząca Sejmiku Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że jest wnioskodawcą obu 
projektów, zarówno juwenaliów podkarpackich jak i obchodów beatyfikacji Jana Pawła II. 
Na ten drugi zarezerwowana jest kwota 50 tyś zł. Już wpłynęło pismo podpisane przez 
Kanclerza Kurii Biskupiej i w momencie kiedy ustalony będzie szczegółowy program 
obchodów, jeżeli będzie potrzeba zwiększenia tej kwoty to zapewne w budżecie takie 
środki się znajdą. Co do juwenaliów zaznaczyła, że przez ostatnie kadencje ciągle 
mówiło się o tym, jaką wartością jest młodzież, możemy również mówić o tym jakie 
korzyści województwo podkarpackie ma z faktu tak olbrzymiej liczby studentów. Do tej 
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pory było tak, że w większych ośrodkach akademickich uczelnie potrafiły się połączyć              
i zorganizować juwenalia studenckie, gorzej było w mniejszych ośrodkach. Idea jest 
taka, żeby po raz pierwszy wypromować województwo podkarpackie jako to w którym 
studiuje ogromna liczba studentów, żeby to były podkarpackie juwenalia nie 
rzeszowskie, przemyskie czy tarnobrzeskie. Dopiero kiedy zostanie ustalony 
szczegółowy program będzie można powiedzieć czy tak kwota 150 tyś. zł. jest za duża 
czy też nie. 
 
Marszałek Mirosław Karapyta zaznaczył, że wiele wniosków dotyczyło infrastruktury 
drogowej ale w trakcie procedowania jest kilka projektów. Stwierdził, że Zarząd nie jest 
obojętny na kwestie poruszane m.in. przez radnego Kapinosa. Należy jednak do tego 
podejść programowo. Wnioski dotyczące bezpieczeństwa na drogach będą 
uwzględniane chociażby przy podziale krajowej rezerwy dlatego też wnioski nie 
znajdujące akceptacji Zarządu obecnie nie wykluczają budowy rond czy innych 
inwestycji służących bezpieczeństwu czy drożności dróg jak w przypadku wniosków 
radnej Ewy Draus. 
 
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
każdy z wniosków, który nie został uwzględniony w autopoprawkach Zarządu 
 
 
Ustalenie planu dotacji dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH                      
z siedzibą w Mielcu na utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w kwocie 
150.000,-zł; źródło finansowania  – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 - 
Rezerwy ogólne i celowe, 
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywie zaopiniowała wniosek, proponując 
zmniejszenie kwoty dotacji do kwoty 100.000,-zł z zaznaczeniem celu na działalność 
statutową. 
Zarząd postanowił  uwzględnić wniosek zgodnie z sugestią Komisji Budżetu, Mienia                 
i Finansów i zwiększyć plan wydatków w dziale 803 rozdziale 80395 o kwotę 100.000 zł. 
 
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie różnicę pomiędzy 
kwotą uwzględnioną przez Zarząd (100 tyś. zł.) a kwotą na jaką opiewał wniosek (150 
tyś. zł.)  
 
Za głosowało 17 radnych, 14 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek 
został uwzględniony. 
 
 
Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu na działalność wydawniczą o kwotę 100.000,-zł; źródło 
finansowania  – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne           
i celowe. 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
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Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie i druk 
wydawnictwa będącego katalogiem zabytków nieruchomych Województwa 
Podkarpackiego przez oddział kultury Departamentu Edukacji i Kultury  o kwotę 
50.000,-zł, źródło finansowania - dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 - 
Rezerwy ogólne i celowe. 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
 
Ustalenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na stypendia dla trenerów 
w sporcie w kwocie 300.000,-zł, źródło finansowania - dział 758 – Różne 
rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
 
Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie spółki prawa 
handlowego „Podkarpackie koleje” w kwocie 3.000.000,-zł; źródło finansowania – 
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami              
i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia. 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
 
Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na potrzeby związane  
z zabezpieczeniem wkładu własnego do rezerwy Ministra Infrastruktury na zadania 
drogowe w kwocie 6.000.000,-zł; źródło finansowania – dział 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 
zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia. 
 
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek. 
 
Zarząd postanowił uwzględnić wniosek w niezbędnym zakresie poprzez zwiększenie 
planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60013 o kwotę 4.800.000 zł. Kwota ta stanowi 
wkład własny samorządu wymagany proporcjonalnie do dotacji z budżetu państwa. 
 
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie różnicę pomiędzy 
kwotą uwzględnioną przez Zarząd (4.800.000 zł.) a kwotą na jaką opiewał wniosek 
(6.000.000 zł.)  
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
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Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na 
budowę rond w Woli Mieleckiej na skrzyżowaniu dróg Nr 984 i 983 oraz Nr 984 z 
drogą powiatową Nr 152, przygotowanie dokumentacji technicznej budowy rond w 
Woli Mieleckiej oraz brakujących chodników w kwocie 700.000,-zł, źródło 
finansowania – działa 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
Zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowych                    
i wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz realizację 
pozostałych inwestycji na drogach wojewódzkich w kwocie 4.000.000,-zł; źródło 
finansowania – dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
Wyodrębnienie planu wydatków na wykonanie dokumentacji technicznych                    
w ramach kwoty ujętej w wydatkach majątkowych w dziale 600 – Transport                   
i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w pkt II ppkt 3 
uzasadnienia do budżetu w zakresie wydatków. 
 
Wniosek tożsamy z indywidualnym wnioskiem Radnej Ewy Draus. 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
 
Zmniejszenie wydatków zaplanowanych w dziale 750 – Administracja publiczna          
w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 4.000.000,-zł                                    
z przeznaczeniem na pomniejszenie deficytu budżetowego.  
 
Zarząd postanowił uwzględnić wniosek w części zmniejszając wydatki o kwotę 
1.500.000 zł.  
 
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie różnicę pomiędzy 
kwotą uwzględnioną przez Zarząd (1.500.000 zł.) a kwotą na jaką opiewał wniosek 
(4.000.000 zł.)  
 
Za głosowało 12 radnych, 19 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wniosek 
nie został uwzględniony. 
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Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa 
mostu przez rzekę San w miejscowości Rajskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 
Hoczew – Czarna w km 26+747” kwocie 10.000.000,-zł; źródło finansowania – 
środki wolne z realizacji budżetu za 2010 rok. 

 
Zarząd postanowił uwzględnić wniosek w niezbędnym zakresie poprzez zwiększenie 
planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60013 o kwotę 4.800.000 zł. Kwota ta stanowi 
wkład własny samorządu wymagany proporcjonalnie do dotacji z budżetu państwa. 
 
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie różnicę pomiędzy 
kwotą uwzględnioną przez Zarząd (4.800.000 zł.) a kwotą na jaką opiewał wniosek 
(10.000.000 zł.)  
 
Za głosowało 2 radnych, 19 było przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
 
Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 
875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – 
Sokołów Młp. wynoszącym 26,258 km oraz chodnika dla pieszych 
zlokalizowanego w ciągu tej drogi od ul. Leśnej w Kolbuszowej  w kwocie 
394.000,-zł, 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę II etapu obwodnicy  
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk 
w km 27+934 o długości ok. 1,8 km z włączeniem do ruchu  
w 28+500 wraz z dokumentacją na wykonanie wiaduktu przy torowisku na linię L 
71 relacji Rzeszów – Tarnobrzeg w kwocie 345.000,-zł, 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
 
Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego mostu w 
miejscowości Kolbuszowa przez rzekę Nil zlokalizowanego  
w ciągu drogi wojewódzkiej Nt 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk 
w km 27+839 w kwocie 60.000,-zł. 
 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
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Zwiększenie planu wydatków dla Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu  
z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Łukasińskiego o kwotę 200.000,-zł; 
źródło finansowania – dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem, rozdział 75623 – Udział województw w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie planu dochodów z tytułu 
udziału w podatkach CIT i PIT. 
Za głosowało 15 radnych, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie 
został uwzględniony. 
 
 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu 
Województwa Podkarpackiego wraz z autopoprawkami I i II (Autopoprawki do projektu 
uchwały budżetowej stanowią załącznik nr 12 i 13 do protokołu) oraz poprawką 
przegłosowaną na dzisiejszej sesji. 
 
W jego wyniku Uchwała Nr V/52/11 została przyjęta 17 głosami za, nikt nie był przeciw, 
15 osób wstrzymało się od głosu i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Podkarpackiego wraz z autopoprawką Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą z dnia 3 grudnia 2010 r. wyraziła pozytywną 
opinię w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2011 – 2025. 
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Autopoprawka Zarządu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/53/11 została przyjęta 27 głosami za, nikt nie był 
przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 
 
Radny Andrzej Matusiewicz stwierdził, że uwagi, które wniósł na ostatniej sesji 
Sejmiku nie zostały uwzględnione. Począwszy od  § 14 ust. 1i 2 gdzie jest identyczna 
treść jak w dotychczasowym statucie i zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, to co 
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jest w takim samym brzmieniu, to w nowej wersji czy to ustawy czy uchwały się nie 
powinno powtarzać. W związku z powyższym ww. paragrafu w ogóle tutaj nie powinno 
być. Kolejna rzecz to § 16 ust. 1, który został tutaj uchylony a stanowił, że Zarząd liczy 
czterech członków: prezesa i trzech zastępców. Ponieważ nie będzie tego zapisu, nie 
będzie ograniczonej ilości Członków Zarządu do czterech w związku z tym, w grę 
wchodzi przepis art. 400 ustawy o ochronie środowiska, który stanowi, że Zarząd może 
liczyć od dwóch do pięciu członków. Wystarczy zerknąć na to § 19 ust. 1, który stanowi 
tak: „uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu 
jawnym, w obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu. W przypadku równej ilości 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu”. Jeżeli będzie trzech członków Zarządu, to 
dwóch z nich może sobie podejmować uchwały jakie chce, nie mówiąc już jak będzie 
więcej. Przy takim zapisie może być pięciu, czterech bądź trzech. W zasadzie ten zapis 
może się odnosić tylko do takiej sytuacji, kiedy będzie jeden prezes i jeden członek 
Zarządu chyba że Zarząd Województwa przedstawiając ten projekt uchwały, taki ma 
zamysł, że Zarząd WFOŚiGW będzie liczył dwie osoby to z tym się trzeba zgodzić ale 
już przy trzech osobach Prezes jest ubezwłasnowolniony. We wszystkich spółkach              
i innych tego rodzaju podmiotach, gdzie oświadczenie woli składają dwaj członkowie 
zarządu to zawsze jest zapis taki, że w tym Prezes, bo inaczej to jest bez sensu.  
 
Radca Prawny Pani Maria Siuda odczytała oświadczenie, które też złożyła na ręce 
Przewodniczącej Sejmiku. Stanowi ono załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Radny Andrzej Matusiewicz nie zgodził się z opinią, którą zaprezentowała przez Pani 
Maria Siuda. Zaznaczył po pierwsze, że na sesję w dniu 11 stycznia br. otrzymał tylko 
projekt uchwały z jednozdaniowym uzasadnieniem, bez opinii prawnej, bez statutu 
WFOŚiGW. Po drugie, jeśli nie zmienia się czegoś w dotychczasowym statucie, to jeżeli 
jest taki zapis jak Pani Radca proponuje, że § 19 otrzymuje brzmienie: i tu ust. 1 i ust. 2 
są tożsame, to jest to zbędne i tego nie powinno być. Odnośnie § 16 ust. 1, który uchyla 
tą sztywna liczbę czterech członków Zarządu to zapis § 19 ust 1 praktycznie 
uniemożliwia funkcjonowanie trzyosobowego Zarządu. Radny stwierdził, że uchybień 
jest znacznie więcej np. Pani Radca nie zauważyła kto będzie ustalał wynagrodzenia dla 
pracowników biura Zarządu. Poprzednio był zapis, że Rada Nadzorcza – obecnie nie 
ma. Zaznaczył, że są jeszcze inne istotne uchybienia i stanowisko Klubu radnych PiS 
jest takie, że będzie głosował przeciw takiej treści statutu, który jest niezgodny                      
z obowiązującymi przepisami.  
 
Radny Stanisław Bajda stwierdził, że język prawniczy jest trudny a on zrozumiał to tak, 
że skoro Zarząd Województwa nie ustala ilu członków będzie liczył Zarząd WFOŚiGW 
to, gdy dwóch członków będzie uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu, to decydujący głos 
ma Przewodniczący. Jeżeli Zarząd liczyłby pięć osób czy trzy to ten zapis jest 
nieadekwatny. Zaproponował aby zapisać, że Zarząd składa się z konkretnej liczby 
osób, a jeśli nie to nie należy zapisywać, że „w przypadku dwóch na zarządzie” bo jeżeli 
będzie więcej niż trzech, czterech czy pięciu członków to Zarząd nie może się odbyć 
przy dwóch osobach. Zaproponował aby nie dyskutować dłużej tylko poprawić ten zapis. 
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Radny Czesław Łączak zaproponował, aby Zarząd odstąpił od uchwalania tej zmiany 
dodając, że głównym jej celem jest dokonanie zmiany władz WFOŚiGW aby wprowadzić 
tam jednego z obecnych Parlamentarzystów PO. 
 
Radca Prawny Pani Małgorzata Kobak poinformowała, że zgodnie z art. 400h ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska do zadań Rad Wojewódzkich Funduszu należy ustalanie 
zasad wynagradzania pracowników Biur Wojewódzkich Funduszu. Odnosząc się do 
kwestii liczebności członków Zarządu zaznaczyła, że w przypadku obecności dwóch 
członków Zarządu posiedzenie się odbędzie. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej dwóch członków 
Zarządu. Tak brzmi proponowany zapis i jest on zgodny z prawem.  
 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr V/54/11 została przyjęta 17 głosami za, 15 osób było 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu.  
 
Radny Wojciech Buczak zgłosił wniosek formalny o 20 min przerwy. 
 
Za tym wnioskiem głosowało 24 radnych, 7 osób było przeciw, 1 wstrzymała się od 
głosu. 
 
Przewodnicząca o godz. 1155 ogłosiła 20 min. przerwy, o godzinie 1215 nastąpiło 
wznowienie obrad. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2011 rok. 
 
Radny Wojciech Buczak zaznaczył, że w planie pracy Sejmiku nie został ujęty 
wniosek, który złożył na posiedzeniu Komisji Głównej dot. tego, aby 2 razy w roku na 
sesji w lutym i czerwcu bądź sierpniu był punkt pn. „Informacja Marszałka o dokonanych 
i planowanych zmianach kadrowych na stanowiskach kierowniczych w UM i jednostkach 
podległych”. Komisja Główna negatywnie zaopiniował ten wniosek, padła informacja, 
żeby było to ujęte w informacji Marszałka z prac Zarządu pomiędzy sesjami 
przedstawianej na każdej sesji.  
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że jeśli jest to wniosek formalny, prosi                      
o złożenie go na jej ręce na piśmie. 
 
Radny Wojciech Buczak nie złożył wniosku formalnego. 
 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr V/55/11 została przyjęta 18 głosami za, nikt nie był przeciw, 
15 osób wstrzymało się od głosu i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2011 rok.  
 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr V/56/11 została przyjęta jednogłośnie 33 głosami za                      
i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego na 2011 rok. 
 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr V/57/11 została przyjęta jednogłośnie 33 głosami za                      
i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego 
„Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry 
zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie 
podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji radni przystąpili do głosowania. 
W jego wyniku Uchwała Nr V/58/11 została przyjęta jednogłośnie 33 głosami za                      
i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 
Specjalistycznym w Rzeszowie. 
 
Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej zaproponowała 
kandydatury jak w zał. nr 24 do protokołu. 
 
Przewodniczący Klubu PiS Wojciech Buczak zaznaczył, że dokonywanie wyboru             
w dniu dzisiejszym jest bezzasadne, w związku z czym wycofał kandydatury 
Mieczysława Miazgi, Zofii Jakubczak i Haliny Bury. Dodał, iż zgłaszając te kandydatury 
został wprowadzony w błąd gdyż myślał, że kadencja się kończy a okazało się, że 
upływa dopiero w czerwcu. W imieniu Klubu stwierdził, że podejmowanie tej uchwały             
w dniu dzisiejszym jest bezprawne i Klub PiS nie będzie brał udziału w głosowaniu. 
 
Radny Kazimierz Ziobro stwierdził, że skoro kadencja kończy się 9 czerwca to 
należałoby odwołać obecną radę, bo w jaki sposób możemy powołać do składu rady 
obecnego tu Pana Miazgę skoro on obecnie jest członkiem tej rady społecznej.  
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Członek Zarządu Sławomir Miklicz stwierdził, że wszystko odbywa się zgodnie                   
z procedurą. Na podstawie wyboru przez Sejmik my nie skracamy kadencji tylko 
wybieramy nowych przedstawicieli, co należy do naszej kompetencji. Dodał, że ma 
przygotowane uchwały z poprzedniej kadencji i dostarczy je Radnemu Buczakowi aby 
kompleksowo zaskarżył i te dzisiaj podejmowane i te z poprzedniej kadencji, które 
zostały podpisane przez Przewodniczącego Andrzeja Matusiewicza. 
 
Radny Czesław Łączak wniósł o przedstawienie stanowiska radcy prawnego w tej 
sprawie.  
 
Radca prawny Pani Małgorzata Kobak zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o zakładach 
opieki zdrowotnej, Sejmik powołuje przedstawicieli do rad społecznych natomiast to 
Zarząd powołuje i odwołuje radę. W związku z powyższym w tym momencie nie ma 
żadnego kluczowego problemu z podjęciem tej uchwały. 
 
Radny Andrzej Matusiewicz stwierdził, że nie jest tak jak Pani radca mówi. Zarząd 
powołuje Przewodniczącego rady i może go w każdym czasie zmienić, natomiast statuty 
jednostek służby zdrowia wyraźnie mówią ile trwa kadencja rady społecznej. Kadencja 
trwa 4 lata i jeżeli się kogoś powołuje to należy go odwołać. Odniósł się do uchwał                
z poprzedniej kadencji, o których mówił pan Miklicz i poprosił aby sprawdzić ile                     
w tamtych przypadkach było rezygnacji, bo jeśli były to powoływało się nowych 
członków ale zawsze czekało się do upływu kadencji. Nie następowały zmiany po to 
tylko, żeby mieć pozytywną opinię przy odwołaniu dyrektorów.  
 
Radny Tadeusz Pióro zapytał radcę prawnego czy w statutach przedmiotowych 
jednostek służby zdrowia jest mowa o skróceniu kadencji rady i na jakich zasadach 
miałaby ona ewentualnie się odbyć.  
 
Radca prawny Pani Małgorzata Kobak raz jeszcze przypomniała, że radę społeczną 
powołuje Zarząd Województwa, dokładnie w ten sposób brzmi przepis ustawy. Jeżeli 
dzisiaj dojdzie do wyboru członków rady to nie znaczy, że automatycznie z dniem 
dzisiejszym staną się oni członkami rady społecznej. Zarząd musi dokonać aktu 
powołania, kiedy ten akt będzie nie wiadomo, uzależnione jest to od tego w jaki sposób 
dojdzie do odwołania obecnych członków rady. Zaznaczyła, że nie wie w tej chwili czy 
można skrócić kadencję, bo nie ma przed sobą statutów poszczególnych zakładów 
opieki zdrowotnej.  
 
Członek Zarządu Sławomir Miklicz stwierdził, że Zarząd wykonuje decyzje podjęte 
przez Sejmik. Ostatnio Sejmik dokonał wyboru członków w dwóch radach społecznych 
po czym Zarząd powołał tych nowych członków. Dodał, że Sejmik ma prawo wyboru 
swoich przedstawicieli właściwie na każdym etapie trwania kadencji i Zarząd te uchwały 
wykonuje a kadencja oczywiście dotrwa do końca. Jest dokładnie tak jak w radach  
nadzorczych, kiedy właściciel powołuje członków rady w dowolnym dla siebie momencie 
a kadencja jest ustalona statutowo.  
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Radny Tadeusz Pióro stwierdził, że nie kwestionuje zasadności podejmowanych 
działań, zapytał tylko radcę prawnego odnośnie posiadanej wiedzy nt. statutów 
poszczególnych zoz –ów, czy przewidują możliwość skrócenia kadencji.  
 
Radny Czesław Łączak zaznaczył, że miał nadzieję, że w tej kwestii wypowie się Pani 
radca prawny Maria Siuda i uzna za zasadne zamiary Zarządu Województwa co do 
wybory nowych członków rad społecznych. Zwrócił się do Pana Sławomira Miklicza                
z prośbą o przestrzeganie zasad demokratycznych zaznaczając, że w każdej organizacji 
obowiązują procedury według których dokonuje się wyboru. Dodał, że jego 
przedstawicielami w radzie społecznej są Pan Przemysław Wojtys i Pan Józef Ślęzak             
i nie życzy sobie aby takimi metodami zmieniać radę społeczną. Jeżeli PO chce takimi 
metodami wprowadzać wszelkie zmiany w województwie to jesteśmy świadkami pełnej 
pogardy dla zasad demokratycznych. Złożył formalny wniosek i zarazem prośbę                   
o wycofanie się z głosowania tych spraw na dzisiejszej sesji.  
 
Radny Władysław Stępień poinformował, że można skrócić kadencję rady, bo sam był 
członkiem rady społecznej jednego sanatorium i w momencie kiedy PiS wygrało wybory 
natychmiast wszyscy członkowie zostali usunięci z wyjątkiem jednego członka PiS. 
 
Radny Wojciech Buczak stwierdził, że radni zostali wprowadzeni w błąd, bo na sesji 
poprzedniej kiedy dokonywali wyboru przedstawicieli do rady społecznej                         
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy to Marszałek informował, że w związku               
z upływem w dniu 10 marca 2011 r. kadencji rady zachodzi potrzeba wyboru kolejnych 
członków. Na te sesję radni zostali poinformowani, że „w związku z koniecznością 
powołania nowej rady społecznej przy tych placówkach”, o to samo się do nas zwraca. 
W związku z powyższym stwierdził, że nie ma konieczności powołania nowego składu 
rady. W statucie Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jest zapis, że w skład rady 
społecznej wchodzi 6 osób: Marszałek lub osoba przez niego upoważniona, jeden 
przedstawiciel Wojewody i czterech przedstawicieli wybieranych przez Sejmik. Zapytał 
radcę prawnego czy Zarząd ma prawo odwołać członków rady społecznej, która w tym 
statucie jest określona, trwa 4 lata i kończy się 9 czerwca br. 
 
Radny Andrzej Matusiewicz zapytał kto opiniował projekty uchwał skoro Pani radca 
prawny Małgorzata Kobak mówi, że nie zna statutów tych jednostek. Dlaczego jest 
pozytywna opinia do projektów. Zapytał też Członka Zarządu Sławomira Miklicz czy były 
jakieś skargi na członków rad społecznych, że nie wywiązują się z obowiązków czy nie 
uczęszczają na posiedzenia.  
 
Członek Zarządu Sławomir Mikilcz na zarzuty dotyczące łamania zasad demokracji 
zarzucone przez Radnego Łączaka odpowiedział przytoczeniem uchwały z poprzedniej 
kadencji, kiedy to kadencja rady upływała 17 listopada 2008 r. a uchwałą Sejmiku z 25 
czerwca 2007 r. powoływało się nowych członków. Jest to 1,5  roku przed upływem 
kadencji. Dodał, że takich uchwał jest więcej a odwołana osoba była m.in. Barbara 
Kuźniar – Jabłczyńska. Odpowiadając na pytanie Radnego Matusiewicza poinformował, 
że skargi były chociażby Przewodniczącego rady społecznej w Tarnobrzegu, gdzie nie 
zebrała się rada ze względu na brak quorum. Zwrócił się również do radnego Buczaka 
twierdząc, że radni nie zostali wprowadzeni w błąd. Na ostatniej sesji wybierani byli 
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przedstawiciele dlatego, że skończyła się kadencja natomiast w tej chwili                             
w uzasadnieniu uchwały nie ma ani słowa o kończącej się kadencji. 
 
Radny Maciej Lewicki stwierdził, że dyskutujemy nad czymś co wszyscy wiemy, taka 
procedura istnieje w tym Sejmiku od wielu lat. Marszałek w każdej chwili może 
desygnować Przewodniczącego rady społecznej i wymienić go w każdym momencie, 
przypomniał jak to było z jego osobą, gdy był Przewodniczącym rady w Przemyślu. 
Dodał, że tak jak Wojewoda ma prawo wymienić swojego członka w radzie w każdym 
momencie tak i Sejmik może dokonać zmiany własnych przedstawicieli.  
Radny Czesław Łączak stwierdził, że przebiegłość Członka Zarządu Sławomira 
Miklicza i PO jest duża. Dodał, że większość bądź nawet wszyscy członkowie rad 
zmieniani w poprzedniej kadencji składali rezygnację. Nawet jeśli były jakieś błędy 
wcześniej to ważne jest abyśmy je poprawiali i szanowali podstawowe zasady 
demokracji. 
 
Radny Kazimierz Ziobro skoro zmiany dokonuje się w trakcie trwania kadencji zapytał 
czy Zarząd podjął decyzje o odwołaniu członków rad społecznych, bo logiczne jest, że 
wybiera się w miejsca wakujące. Zaznaczył też, że w ubiegłej kadencji dokonywane były 
zmiany ale nigdy po to, aby wymienić dyrektorów. Takie decyzje podejmowane były               
z honorem i braniem odpowiedzialności na siebie. 
 
Członek Zarządu Sławomir Miklicz stwierdził, że Radny Łączak zastosował technikę 
oczywistej oczywistości, to co wy robicie jest złe a to co myśmy robili to dlatego, że tak 
trzeba było. Zwracając się natomiast do radnego Ziobro stwierdził, że zaskakujące jest 
to, że był on przez 4 lata w Zarządzie odpowiedzialny za służbę zdrowia i zadaje 
pytania, które nigdy nie powinny z jego ust paść. Dodał, że Zarząd podejmuje swoją 
uchwałę dot. odwołania przedstawicieli w radzie na podstawie uchwały Sejmiku i w ich 
miejsce powołuje nowych członków rady społecznej. Taka jest procedura i radny Ziobro 
na pewno ja zna. 
 
Przewodnicząca Sejmiku w związku z wycofaniem przez radnego Buczaka trzech 
kandydatur, poprosiła o zgłaszanie kolejnych. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń kolejnych kandydatur Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie projekt uchwały z następującymi trzema kandydatami zgłoszonymi przez 
Komisje Ochrony Zdrowia: 

 Dariusz Molęda 
 Jan Stanisław Rząsa 
 Marek Kot 

 
W wyniku głosowania Uchwała Nr V/59/11 została przyjęta 18 głosami za, jedna osoba 
była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii           
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
 
Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej zaproponowała 
kandydatury jak w zał. nr 26 do protokołu. 
 
Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński zgłosił kandydaturę Pana Roberta Fili i złożył 
na ręce Przewodniczącej jego zgodę na kandydowanie. 
 
 
W związku z brakiem zgłoszeń kolejnych kandydatur Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie projekt uchwały z następującymi pięcioma kandydatami zgłoszonymi przez 
Komisje Ochrony Zdrowia i jednym zgłoszonym przez Pana Zygmunta Cholewińskiego: 

 Marek Oko 
 Zygmunt Cholewiński 
 Zofia Czub 
 Mieczysław Figura 
 Stanisław Kościelny 
 Robert Fila 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/60/11 została przyjęta 18 głosami za, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu i stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 
protokołu.  
 
Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński poprosił o ujęcie w protokole, że wycofuje swój 
głos oddany „za” ze względu na fakt kandydowania do przedmiotowej rady społecznej. 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 
 
Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej zaproponowała 
kandydatury jak w zał. nr 28 do protokołu. 
 
Przewodniczący Klubu radnych PiS Wojciech Buczak z powodów takich jak 
poprzednio wycofał kandydatury Pana Rafała Rzepeckiego oraz pana Damiana 
Szuberta. 
 
Radny Czesław Łączak poprosił o przekazanie informacji kto aktualnie jest w radzie 
społecznej tego szpitala. 
 
Przewodniczący Klubu radnych PSL Mariusz Kawa zgłosił kandydaturę Pana 
Stanisława Kościelnego i złożył na ręce Przewodniczącej jego zgodę na kandydowanie. 
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Członek Zarządu Sławomir Miklicz udzielając odpowiedzi Radnemu Łączakowi 
poinformował, że obecny skład rady społecznej przedstawia się następująco: 
 

 Przewodniczący Tomasz Ciechanowski 
 Łukasz Andres 
 Lidia Błądek 
 Robert Kuśnierz 
 Emilian Pyra 
 Maciej Szymański 
 Józef Ślęzak 
 Wojciech Trzaska 
 Przemysław Wojtys 

 
 

W związku z brakiem zgłoszeń kolejnych kandydatur Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie projekt uchwały z następującymi sześcioma kandydatami zgłoszonymi przez 
Komisje Ochrony Zdrowia i jednym zgłoszonym przez Pana Mariusza Kawę: 

 Emilian Pyra 
 Zdzisław Goś 
 Sławomir Figaj 
 Barbara Kuźniar – Jabłczyńska 
 Antoni Jeż 
 Marcin Rupar 
 Stanisław Kościelny 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/61/11 została przyjęta 18 głosami za, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu i stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu.  
 
 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik nr 30 
do protokołu. 
 
Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 
 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik nr 31 
do protokołu. 
 



29 
 

 

Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie ( 29 grudnia 2010 r. –  18 
stycznia 2011 r.) i wykonania uchwał Sejmiku. 
 

Materiał ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji, stanowi on załącznik nr 32 
do protokołu. 
 
 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Janusz Konieczny zwrócił się z zapytaniem do 
Marszałka odnośnie możliwości składania do 18 lutego wniosków do Ministerstwa 
Infrastruktury o dofinansowanie budowy dróg samorządowych. Ponieważ w budżecie 
Państwa działa tzw. rezerwa subwencji ogólnej z której środki są na to przeznaczone.  
W związku z powyższym zapytał czy most w Rajskim to jest jedyna inwestycja w której 
skorzystamy z tych środków czy też są inne.  
 
Radny Wojciech Buczak złożył dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy budowy Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów i stanowi załącznik nr 
33 do niniejszego protokołu. Druga natomiast związana jest z zamiarem odwołania                
z funkcji dyrektora WORD – Krosno Pana Jerzego Czecha i stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 
 

Radny Kazimierz Ziobro poinformował, że ma kilka pytań. Pan Marszałek publicznie 
zapowiedział, że odbędzie się audyt w tym ocena przydatności stanowisk – szczególnie 
kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i Samorządu Województwa. W związku            
z tym ma pytanie czy taki audyt odbył się , jeśli tak  to kiedy zostaniemy chociażby 
pobieżnie zapoznani z jego wynikami. Pytanie jego wiąże się z tym, że o wymianie kadr 
pisze prasa, szczególnie taką „tubą informacyjną” jest pani redaktor Froń, która „zwalnia 
i przyjmuje pracowników”, czy faktycznie ma ona dane prawidłowe i prawdziwe 
ponieważ dziwi, że do zwolnienia są dyrektorzy w jego ocenie najlepsi. Ma na myśli 
dyrektora Kocója, który wyprowadził szpital pod względem ekonomicznym na prostą a 
tylko niechęć i lobby lekarskie, które nie uznawały zwierzchności nad sobą kogokolwiek 
spowodowało, że dyrektor Kocój został przeniesiony do innej jednostki i z tego co wie 
znalazł wspólny język z pracownikami, kadrą lekarską ( niektórymi może nie) i sprawdza 
się na tym stanowisku. Czy wymiana dyrektora Kocója wiąże się z jakimś 
zobowiązaniem koalicyjnym – ma na uwadze jednego z Wiceprzewodniczących , czy 
jest to „wilczy bilet” wystawiony za działania w Krośnie, czy jest też to ocena 
merytoryczna jego pracy. Drugie pytanie wiąże się z dyrektorem Waśko. Jest to jedyny 
dyrektor, który nigdy nie miał zobowiązań wymagalnych, czyli zachowywał płynność 
finansową. Czy nastąpiła ocena merytoryczna jego przydatności na tym stanowisku, czy 
też jest to działanie stricte polityczne wynikające z tego, że mówi iż okrojono mu kontrakt 
na położnictwo i noworodki po to aby jego pieniądze przenieść na NZOZ a konkretnie 
przypuszcza, że na Szpital Pro Familia. Czy interes szpitala publicznego nie powinien 
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być ważniejszy niż innych jednostek ?. Radny pytał czy jest to jedynie ocena 
merytoryczna czy też działanie polityczne celem zaspokojenia oczekiwań i aspiracji 
koalicjantów. Czy są to „sądy kapturowe” bo kodeks pracy ma stosowne regulacje. 
Zaznacza, że dyrektor Waśko ma 14 letnią historię kierowania jednostką i nie jest 
człowiekiem PiS. 
 
Radny Kazimierz Ziobro złożył też interpelację dot. wykonywania przez samorząd 
województwa zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku 
pracy. Interpelacja stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 

Radny Andrzej Matusiewicz poinformował, że jego zapytanie dotyczy odpowiedzi 
Zarządu Województwa na złożone przez niego zapytanie  na sesji w dniu 11 stycznia 
2011 roku w sprawie rozpoczęcia przez panią Wicemarszałek Annę  Kowalską 
procedury odwołania dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – pana 
Mariusza Olbromskiego. W odpowiedzi tej jest stwierdzenie, że Zarząd Województwa 
dopiero w dniu 13 stycznia br. – czyli dwa dni po sesji podjął uchwałę o rozpoczęciu tej 
procedury. W związku z tym ma zapytanie czy Zarząd Województwa ponownie wysłał 
pismo do związków zawodowych, środowisk twórczych, Ministra Kultury w sprawie 
odwołania dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Drugie zapytanie dotyczy 
uchwały Zarządu Województwa, która rozpoczęła procedurę odwołania członków Rady 
Nadzorczej Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to o tyle niezrozumiałe, że członkowie 
Rady Nadzorczej funduszu pełnią swoje funkcje i obowiązki. Dotyczy to przedstawiciela 
organizacji pracodawców, którym jest pan Stefan Bieszczad i przedstawiciela organizacji 
ekologicznych – pana  Konarskiego, który do tej pory pełnił tę funkcję. Nie ma na nich 
żadnych skarg, wywiązują się ze swoich obowiązków a już rozpoczyna się procedurę. 
Ogłoszono miesięczny termin do zgłoszenia nowych kandydatów przez te organizacje.   
Trzecie zapytanie dotyczy sytuacji związanej z faktem, że ponad 300 stomatologów              
z naszego województwa nie podpisało umów kontraktowych z NFZ. Pacjenci                         
w mniejszych ośrodkach, gdzie często jest jeden stomatolog na gminę, pozostają bez 
opieki. Zapytał czy Zarząd włączyłby się w tę sytuacje aby doprowadzić do dialogu w 
celu opracowania konsensusu pomiędzy oddziałem NFZ a przedstawicielami 
prowadzącymi działalność w tym zakresie. 
 
Radny Bogdan Romaniuk złożył interpelację dot. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2015 w zakresie zadania dot. budowy 
Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu.  
Interpelacja stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 
 
Radna Ewa Draus złożyła interpelację dot. zamierzeń Zarządu w zakresie rozpoczęcia  
prac na rzecz drogi S19, modernizacji DK 4 od Łańcuta do Medyki oraz budowy 
obwodnic Stalowej Woli, Niska, Przeworska, Łańcuta i Sanoka.  
Interpelacja stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Taduesz Pióro złożył interpelację dot. wysokości środków Funduszu Pracy na 
finansowanie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2011 r. 
Interpelacja stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 



31 
 

 

Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński odpowiadając Radnemu Koniecznemu 
poinformował, że wniosek dotyczący budowy mostu w Rajskim ma być jedynym jaki 
zostanie złożony do rezerwy. Jest to duży projekt opiewający na ok. 6 mln zł. dlatego też 
wnoszenie kolejnego projektu byłoby zagrożeniem dla jego realizacji. 
 
 

Pan Marszałek Mirosław Karapyta odniósł się do zapytań radnych. Zaznaczył, że 
problem budowy Muzeum im. Rodziny Ulmów jest analizowany jednak Zarząd nie 
przyjął żadnych zmian ani w WPI, bo nie ma takich kompetencji ani w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Jest przyjęta odpowiednia kwota do realizacji w roku  bieżącym. 
Spotkania, które miały miejsce dotyczyły konsultacji społecznych dlatego, że impuls do 
dyskusji nad rozmiarami muzeum wypłynął z Towarzystwa Przyjaciół Markowej i z kręgu 
Rady Gminy. Trwają spotkania ale nie ma żadnych zmian w dokumentach 
zasadniczych. Nie ma żadnych decyzji, które zaburzałyby prace Zarządu czy 
procedowanie nad realizacją projektów długoterminowych.  
Odnosząc się do Radnego Kazimierza Ziobro poinformował, że dokonywanie oceny 
pracy dyrektorów placówek służby zdrowia rozmija się z tym co Zarząd ma zamiar 
zrobić z audytem. Od jutra podejmuje pracę Sekretarz Województwa Bogusław Ulijasz, 
który rozpocznie procedowanie  nad audytem. Będzie on dokonywał analizy                          
i konsultacji z instytucjami, które wskażą właściwego audytora w zakresie ISO i innych 
elementów, które w sposób istotny wpływają na pracę Urzędu. Nie ma to natomiast         
w żaden sposób związku z oceną kadry kierowniczej w służbie zdrowia. Poinformował, 
że radny Andrzej Matusiewicz otrzyma odpowiedź na zapytanie dotyczące procedury 
odwołania dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – pana Mariusza 
Olbromskiego w formie pisemnej tak jak pozostali radni składający interpelacje. 
Poinformował też, że trwają już negocjacje ze stomatologami. 
 
Dyrektor WUP Jacek Posłuszny poinformował, że 14 października 2010 r. Marszałek 
Cholewiński aktywnie uczestnicząc w Konwencie Marszałków przyjął stanowisko                     
i wyraził poważne zaniepokojenie zmniejszeniem środków funduszu pracy 
przeznaczonych na województwa w roku 2011. Stanowisko to zostało przekazane 
wszystkim ciałom ustawodawczym. Wojewódzka Rada Zatrudnienia jako ciało 
opiniodawcze w stanowisku z 29 listopada 2010 r. zaapelowała o podjęcie 
zdecydowanych zadań na rzecz zmiany w planie finansowym funduszu pracy na 2011 r. 
i jego zwiększenie stosownie do rzeczywistych potrzeb. Niejednokrotnie maiły miejsce 
spotkania z Ministrem pracy jak tez Parlamentarzystami województwa. Powyższe 
działania spowodowały to, że parlament podniósł wydatki o 460 mln. zł. czekamy na 
podpis pana Prezydenta co nastąpi w najbliższym tygodniu, mamy nadzieję patrząc na 
dotychczasowe szacunkowe wielkości środków jakie proporcjonalnie dostajemy, że 
zasili to od 35-37 mln. zł. dodatkowych środków na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu. Jeśli chodzi o algorytm podziału środków to Ministerstwo Pracy dzieli środki 
na aktywne formy w zależności od sytuacji w każdym z województw. Wygląda to tak, że 
nasze województwo od dłuższego czasu może nie jest najgorsze jednak stopa 
bezrobocia w dalszym ciągu utrzymuje się stąd też jako województwo otrzymujemy 
więcej środków na aktywne formy w porównaniu z innymi województwami. Na początku 
roku faktycznie środków jest mało ale pozostaje jeszcze rezerwa Ministra Pracy i jest 
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szansa na pozyskanie z niej dodatkowych środków. Poinformował, że za racjonalne                    
i efektywne wdrażanie programu operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymaliśmy tzw. rezerwę 
wykonania z uwagi na fakt, że zajęliśmy 4 miejsce jeśli chodzi o certyfikacje wydatków 
co pozwoliło pozyskać blisko 42 mln. euro na aktywne formy. 
 
Pan Lucjan Kuźniar – członek Zarządu Województwa odpowiadając Radnemu 
Romaniukowi poinformował, że żadnych deklaracji związanych z Muzeum im. Rodziny 
Ulmów nie składał.  
Poinformował, że udzieli pisemnej odpowiedzi na zapytanie dotyczące Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
        
Dyrektor departamentu Ochrony zdrowia UM Teresa Gwizdak w związku z pismem, 
które trafiło do Zarządu jak i pani Przewodniczącej od Związku Lekarzy Dentystów 
poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia na którym obecni byli 
przedstawiciele tego związku członek zarządu Sławomir Miklicz zobowiązał się do 
osobistego uczestnictwa w spotkaniach w NFZ. Marszałek zapewnia, że negocjacje, 
które będą się odbywały maja na względzie dobro pacjentów i zabezpieczenie 
dostępności do opieki stomatologicznej. Dyrektor NFZ – u stwierdziła, że środki, które są 
zabezpieczone dla stomatologów będą tylko na ten cel przeznaczone, nie zostaną 
przesunięte na żaden inny rodzaj świadczeń medycznych.  
 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
Nikt nie złożył wniosków ani oświadczeń. 

Aleksander Kubit Prezes Podkarpackiego Oddziału Związku Lekarzy Dentystów           
w Krośnie poprosił o pomoc w rozwiązaniu ważnego problemu społecznego                            
i zdrowotnego. Jak zostało wspomniane prawie 300 stomatologów na dzień dzisiejszy 
nie ma podpisanych umów na świadczenia ogólno stomatologiczne z Podkarpackim 
oddziałem wojewódzkim NFZ w Rzeszowie. W związku z tym połowa mieszkańców 
pozbawiona jest pełnej opieki stomatologicznej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjentów i zapewnienia wymaganego przez NFZ wysokiego poziomu świadczeń 
wymagana jest odpowiednia wycena tych procedur. Trzeci rok z rzędu narzucana jest 
nierealna wycena tzw. punktu przeliczeniowego, jest on 3 rok na tym samym poziomie. 
W 2008 roku jego wartość wynosiła 1,16 zł. w chwili obecnej wynosi 1,02 zł więc biorąc 
pod uwagę tylko inflacje która od sierpnia 2008 r. do 2010 r. wyniosła 7,9% wartość 
powinna ulec zwiększeniu. Rodzi się zasadnicze pytanie, kto ma do tego dopłacać. 
Zdeterminowani stomatolodzy w czerwcu utworzyli Podkarpacki Oddział Związku 
Lekarzy Dentystów, który przed konkursem w tym roku, kilkakrotnie z dyrekcją NFZ 
prowadził rozmowy w celu wypracowania wspólnego stanowiska dot. współpracy 
obydwu stron przy zawieraniu kontraktów na 2011 rok. Zapewnienia Pani dyrektor były 
bardzo optymistyczne. Integralną częścią konkursu są negocjacje, co ciekawe w ani 
jednym przypadku komisja nie zaakceptowała stawki wyższej przynajmniej o 1 gr. To 
były negocjacje tylko z nazwy. Był to dyktat monopolisty, który jest jedynym 
dysponentem środków publicznych. Pełnomocnicy lekarzy podpisywali tzw. protokoły 
rozbieżności co skutkowało brakiem umów na styczeń i luty 2011 r. Poprzedni konkurs 
zakończył się 29 listopada 2010 r. można było ogłosić konkurs uzupełniający jeszcze           
w grudniu 2010 r. o czym zapewniała Pani Dyrektor na spotkaniu 1 grudnia 2010 r. Po 
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wielokrotnych monitach i przyjeździe 150 lekarzy do NFZ – u konkurs został ogłoszony  
z dniem 7 stycznia 2011 r. po 53 dniach jest zapowiedź jego zakończenia. Z pełna 
świadomością NFZ nie zapewnił świadczeń zdrowotnych do których należy również 
leczenie stomatologiczne dla mieszkańców 15 powiatów.  Dodał, że w swoich ofertach 
nie przekroczyli lekarze budżetu przeznaczonego na dany obszar. W dniu 18 stycznia 
2011 r. miały miejsce rozmowy z Panią Dyrektor Hejdą, Zarządem  w obecności 
prawników i przedstawiciela Marszałka w osobie Członka zarządu Sławomira Miklicza. 
Na spotkaniu tym Pani dyrektor publicznie zapewniała, że wszystkie środki pozostałe           
w związku z niezawarciem umów od 1 stycznia zostaną w ciągu roku przeznaczone dla 
tych lekarzy, którzy podpiszą umowy oraz, że umożliwi nam się podjęcie pracy w jak 
najszybszym terminie tzn. ok. połowy lutego. Pani Dyrektor nie potwierdziła tych ustaleń 
podpisem w protokole w którym były zawarte ze względu na ewentualne zdarzenia 
losowe, które mogą zaistnieć.     
 
 
Zamknięcie sesji. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Sejmiku  - Pani  Teresa             
Kubas - Hul zamknęła obrady V  sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego                    
IV kadencji.  
 
Sesja zakończyła się o godz. 1410. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Sowa 
 
 
                                                                             Przewodnicząca Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                       Teresa Kubas - Hul 
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