
Protokół Nr XV/11 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 listopada  2011 r. 

 

 

XV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 28 listopada 2011 
roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.10, obrady otworzyła i prowadziła 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pani Teresa Kubas - Hul. 
 
Zanim Przewodnicząca Sejmiku otworzyła formalnie obrady  sesji większość radnych 
odmówiła Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.  
 
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 1 do protokołu.  

Przewodnicząca powitała licznie zgromadzonych  gości , przedstawicieli prasy, radia 
i telewizji.  
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że Zarząd Województwa zgłosił wnioski o 
zmianę porządku obrad tj. autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku zmieniającego 
uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Podkarpackiego na 2011 rok”, autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku w sprawie 
zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 rok oraz wniosek o 
wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: zmian w statucie 
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, zmian w statucie 
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

 

Marszałek Województwa – pan Mirosław Karapyta poinformował, że w związku z 
wnioskami, które wpłynęły do Zarządu Województwa po posiedzeniach komisji 
zgłasza dodatkowo dwie autopoprawki tj. do projektu uchwały Sejmiku zmieniającego  
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze województwa podkarpackiego oraz do projektu uchwały Sejmiku w sprawie 



Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2012. Są to autopoprawki związane z wnioskami komisji. Ponadto pan 
Marszałek wnioskował o wprowadzenie kolejnych  autopoprawek tj. do projektu 
uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa 
podkarpackiego i autopoprawek 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2011 rok. Poinformował, że niniejsze autopoprawki 
muszą uzyskać stosowną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, w związku z 
czym prosi o umożliwienie odbycia posiedzenia komisji w tej sprawie.  

Następnie Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowań nad propozycjami 
zgłoszonych zmian. 

Zaproponowała aby punkt 20) uzupełnić o wnioskowane autopoprawki i dodać 
sformułowanie  „wraz z autopoprawką”. 

Za wprowadzeniem niniejszej zmiany w porządku obrad radni głosowali jednomyślnie 
(27 głosami za). 

Zaproponowała również aby punkt 25) uzupełnić o wprowadzenie dwóch 
autopoprawek i dodać sformułowanie „wraz z autopoprawkami 1 i 2”. 

Za wprowadzeniem niniejszej zmiany w porządku obrad radni głosowali jednomyślnie 
(26 głosami za). 

Za wprowadzeniem po punkcie 30) projektu uchwały w sprawie zmian w statucie 
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu radni głosowali jednomyślnie 
(25 głosami za). 

Za wprowadzeniem po punkcie 31) projektu uchwały w sprawie zmian w statucie 
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu radni 
również głosowali jednomyślnie (26 głosami za). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad po punkcie 32) uchwały w sprawie przyjęcia 
autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012 radni głosowali jednomyślnie ( 27 
głosami za). 

Za wprowadzeniem jako kolejny punkt uchwały w sprawie przyjęcia autopoprawki do 
projektu uchwały Sejmiku zmieniającego  uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego radni również głosowali jednomyślnie (28 głosami za). 



Za wprowadzeniem autopoprawek do punktu 26) tj.  do projektu uchwały w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa podkarpackiego radni 
głosowali jednomyślnie (28 głosami za). 

 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XV sesji   
przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Lidii Błądek na miejsce radnej, 

której wygasł mandat. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Tadeusza Majchrowicza na 

miejsce radnego, któremu wygasł mandat. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Janusza Józefa Magonia na 

miejsce radnego, któremu wygasł mandat. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Andrzeja Franciszka Buczka na 

miejsce radnego, któremu wygasł mandat. 
7. Złożenie ślubowania przez radnych, którzy objęli mandat Radnego 

Województwa Podkarpackiego. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/10 SWP z dnia 14 grudnia 

2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/9/10 SWP z dnia 14 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i 
Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/10 SWP z dnia 14 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/10 SWP z dnia 14 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z 
Zagranicą, Turystyki  i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/12/10 SWP z dnia 14 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i 
Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/10 SWP z dnia 14 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany 
Uchwały Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 



Rzeszowie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2011 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia                      
o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Polsko-Ukraińską 
Izbą Gospodarczą. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru 
delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/983/10 z dnia 27 września 
2010 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2011” wraz z 
autopoprawką.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/11 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom 
samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 
2011 roku. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Jasło w 
2012 roku. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Gawłuszowice  w 2012 roku.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2011 rok wraz z autopoprawkami 1 i 2.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego wraz z autopoprawką. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe                        
i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim. 



30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie. 

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

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

33. Uchwała w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 
Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2012 . 

34. Uchwała w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku 
zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego. 

35. Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku  
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 
lata 2011 – 2025. 

36. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu 
Województwa Podkarpackiego (w okresie od  10 października 2011 r. do 10 
listopada  2011 r.) i wykonania uchwał Sejmiku. 

37. Interpelacje i zapytania radnych. 
38. Wnioski i oświadczenia radnych. 
39. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołu z XIV sesji.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że do Kancelarii Sejmiku wpłynęły uwagi 
radnego Tadeusza Pióro do treści projektu protokołu. Radny zaproponował aby 
zamiast skrótu dr użyć pełnego słowa dyrektor. Zmiana ta została wprowadzona do 
protokołu. Ponadto radny zgłosił uwagę na stronie 31 projektu protokołu odnośnie 
wyrażenia „nie jest kompetentny” – aby zamiast było „nie jest upoważniony”. 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że zmiana ta nie została uwzględniona 
ponieważ po odsłuchaniu nagrania z sesji okazało się iż w projekcie protokołu ujęto 
wierny zapis słów radnego.   

Następnie Przewodnicząca Sejmiku zarządziła przeprowadzenie głosowania nad 
przyjęciem protokołu z uwzględnieniem pierwszej zmiany zgłoszonej przez radnego .  

Za przyjęciem protokołu głosowało 26 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.   

 



Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Lidii Błądek na miejsce radnej, 
której wygasł mandat. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/234/11 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Tadeusza Majchrowicza na 
miejsce radnego, któremu wygasł mandat. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/235/11 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Janusza Józefa Magonia na 
miejsce radnego, któremu wygasł mandat. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/236/11 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Andrzeja Franciszka Buczka na 
miejsce radnego, któremu wygasł mandat. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 



W jego wyniku Uchwała Nr XV/237/11 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Sejmiku poprosiła radnych o złożenie ślubowania. Po 
uroczystym złożeniu ślubowania Przewodnicząca Sejmiku złożyła im gratulacje, 
życząc aby praca w Sejmiku przynosiła im wiele satysfakcji. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 r. 
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w związku z objęciem mandatów przez 
nowych radnych zachodzi potrzeba dokonania zmiany w składach komisji. Zgodnie z 
§ 1 projektu uchwały do składu Komisji Rewizyjnej powołuje się radnych Tadeusza 
Majchrowicza i Janusz Magonia. Radni  wyrazili  zgodę na pracę w tej komisji. 

Następnie w związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/238/11 została przyjęta jednogłośnie (27 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/9/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 r. 
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że zgodnie z § 1 projektu uchwały do 
składu komisji powołuje się radnych Andrzeja Buczka i Janusza Magonia.  

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/239/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 
r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że zgodnie z § 1 projektu uchwały do 
składu komisji powołuje się radną Lidię Błądek.  



W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/240/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 
r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, 
Turystyki  i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że zgodnie z § 1 projektu uchwały do 
składu komisji powołuje się radną Lidię Błądek i radnego Janusza Magonia.   

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/241/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/12/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 
r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że zgodnie z § 1 projektu uchwały do 
składu komisji powołuje się radnego Tadeusza Majchrowicza.  

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/242/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/10 SWP z dnia 14 grudnia 2010 
r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że zgodnie z § 1 projektu uchwały do 
składu komisji powołuje się radnego Andrzeja Buczka.  

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/243/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 



Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany 
Uchwały Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/244/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2011 r. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.   

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/245/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia                      
o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Polsko-Ukraińską 
Izbą Gospodarczą. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji.    

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/246/11 została przyjęta jednogłośnie (31 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną.  



W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/247/11 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru delegatów do 
Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Główną.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w związku z tym iż delegatem Sejmiku 
do Zgromadzenia Ogólnego  ZWRP był radny Andrzej Matusiewicz, którego mandat 
został wygaszony, zachodzi konieczność wyboru nowego delegata. 

Poinformowała również, że na jej ręce wpłynął wniosek Przewodniczącego Klubu 
Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – pana Wojciecha Buczaka zgłaszający radną 
Lidię Błądek jako delegata do ZO ZWRP. 

Członek Zarządu Województwa – pan Sławomir Miklicz w imieniu Klubu Radnych 
„Platformy Obywatelskiej” zgłosił kandydaturę radnego Zygmunta Cholewińskiego.  

Radna Lidia Błądek wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny Zygmunt Cholewiński również wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – pan Wojciech Buczak poinformował, że w 
imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę pani Lidii Błądek - osoby bardzo 
dobrze przygotowanej do pełnienia tej funkcji - jest doktorem nauk prawnych, 
notariuszem, w latach 1993 -1997 była Posłem na Sejm RP i pracowała w Komisji 
Konstytucyjnej, obecnie prowadzi Kancelarię Prawną. Andrzej Matusiewicz 
reprezentował Sejmik w Związku Województw bardzo aktywnie, pracował w zespole 
ds. samorządu i zespole monitorującym funduszy europejskich – gdzie trzeba być 
bardzo dobrze przygotowanym merytorycznie i opiniować szereg projektów ustaw. 
Radny zwrócił się z prośbą do pozostałych klubów aby uszanowały to, że klub 
Radnych PiS jest klubem najliczniejszym i w gronie delegatów województwa był 
Andrzej Matusiewicz – bardzo dobrze przygotowany prawnik – dlatego też  zgłasza 
kandydaturę dobrze przygotowaną merytorycznie i reprezentującą najliczniejszy klub 
w Samorządzie Województwa.  

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w związku z koniecznością 
przeprowadzenia głosowania jawnego imiennego i przygotowania kart do głosowania 
ogłasza 15 minut przerwy w obradach sesji. Zwróciła się również z prośbą aby 
odbyło się w tym czasie posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów celem 
zaopiniowana wniesionych przez Marszałka  autopoprawek do projektów uchwał.   



Po przerwie o godzinie 12.10 wznowiono obrady. 

Przewodnicząca Sejmiku poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji 
Skrutacyjnej w liczbie 4 radnych – przedstawicieli poszczególnych Klubów Radnych 
Sejmiku. W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych co do liczby 
radnych mających wejść do składu Komisji Skrutacyjnej przedstawicieli klubów 
zgłaszali kandydatów do jej składu. 

Radny Wojciech Buczak w imieniu klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego 
Tadeusza Pióro. 

Przewodniczący Klubu Radnych PSL – pan Mariusz Kawa zgłosił kandydaturę 
radnego Stanisława Bartmana. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Janusz Konieczny zgłosił kandydaturę 
radnego Bronisława Tofila.  

Przewodnicząca Sejmiku zgłosiła kandydaturę radnego  Jerzego Borcza.  

Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Za składem Komisji Skrutacyjnej w osobach radnych Tadeusza Pióro, Stanisława 
Bartmana, Bronisława Tofila i Jerzego Borcza radni głosowali jednomyślnie (29 
głosami za).  

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem 
głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil przedstawił zasady i 
tryb głosowania jawnego imiennego w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 18 do protokołu.  

Następnie Przewodnicząca odczytywała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych 
a Komisja rozdawała karty do rąk  radnych. 

Po rozdaniu kart do głosowania radni oddawali swoje głosy na kartach do 
głosowania.  

Komisja przystąpiła do przeliczenia głosów.  

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych Przewodnicząca Sejmiku 
przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, informując że odczyta 
projekt realizowanej uchwały po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną.  

 

 



Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/983/10 z dnia 27 września 
2010 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, 
Mienia i Finansów. 

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/249/11 została przyjęta jednogłośnie (25 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2011” wraz z 
autopoprawką. 

Projekt niniejszej uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany 
przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisję Budżetu, Mienia i 
Finansów. 

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/250/11 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po zrealizowaniu powyższego punktu Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, ż 
Komisja Skrutacyjna obliczyła wyniki głosowania na delegata do ZO ZWRP. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Bronisław Tofil odczytał Protokół 
Komisji Skrutacyjnej, informując iż jako delegata Sejmiku wybrano radnego 
Zygmunta Cholewińskiego. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 22 do protokołu.  

Następnie Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały  w sprawie zmiany 
Uchwały Nr III/27/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 
r. w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uchwała Nr XV/248/11 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

 



Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/11 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom 
samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 
2011 roku. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/251/11 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/252/11 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Jasło w 
2012 roku. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu, Mienia i 
Finansów. 

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/253/11 została przyjęta jednogłośnie (28 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 



Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Gawłuszowice  w 2012 roku.  

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu, Mienia i 
Finansów. 

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/254/11 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2011 rok wraz z autopoprawkami 1 i 2.  

Projekt niniejszej uchwały wraz z autopoprawkami został pozytywnie zaopiniowany 
przez Komisję Budżetu, Mienia i Finansów, Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej oraz Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.  

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami.  

Za podjęciem uchwały głosowało 29 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XV/255/11 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego wraz z autopoprawką. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, 
Mienia i Finansów, Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisję 
Rozwoju Regionalnego i Komisję Gospodarki i Infrastruktury.  

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/256/11 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 



Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, 
Mienia i Finansów, Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz komisje: 
Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.  

Radny Tadeusz Pióro stwierdził, że  tak do końca nie usłyszał zmiany, która na 
zasadzie autopoprawki była wnoszona przez Zarząd. Stwierdził, że chodzi mu 
dokładnie o tą uchwałę i współpracę z organizacjami pozarządowymi, w § 8 w 
punkcie4), zarówno Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, jak również 
Komisja Ochrony Zdrowia wnosiła o dopisanie słów i nie wie czy to zostało 
uwzględnione. Stwierdził, że nie chciał aby to umknęło - „ i innych środków 
psychoaktywnych” oprócz narkotyków.  

Przewodnicząca Sejmiku zwróciła uwagę, że realizowany jest punkt „Podjęcie 
uchwały w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2012”  a autopoprawka będzie głosowana w innym 
punkcie, bo  zostało to wprowadzone do porządku obrad jako oddzielny punkt. 

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/257/11 została przyjęta jednogłośnie (30 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe                        
i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki 
i Infrastruktury. 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów wstrzymała się z wydaniem pozytywnej opinii w 
przedmiotowej sprawie.  

Stanowisko komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że dwie komisje pochyliły się nad projektem 
uchwały, w szczególności Komisja Budżetu, Mienia i Finansów oraz Gospodarki i 
Infrastruktury. Pojawiła się wątpliwość czy obiekty umieszczane w pasie drogowym, 
typu znaki informacyjne, tablice informacyjne, które wskazują na przedsięwzięcia 
bądź obiekty non profit np. kościoły, zamki, groty i różnego rodzaju rzeczy, które 



ewidentnie w swoim charakterze nie noszą znamion działalności komercyjnej a są 
własnością Województwa Podkarpackiego, czy też innych jednostek nie miałyby 
tytułu do zwolnienia i znalezienia się poza uchwałą, która jest procedowana. 

Dzisiaj  po dyskusjach w komisjach wiadomo, że prawdopodobnie zwolnienia w 
takich przypadkach  nie są możliwe, natomiast po dyskusji w Komisji Budżetu 
zdecydowali się wystąpić do Zarządu z prośbą aby pochylił się on nad rozważeniem 
takiej możliwości – czy jest możliwość takiej furtki, bo dzisiaj w świetle ustawy każdy 
obiekt, czy urządzenie które znajdzie się w pasie drogowym podlega takiej opłacie a 
może nie każde powinno, w szczególności jeśli nie nosi znamion działalności 
komercyjnej. Żartowali na temat, bo dyskusja zaczęła się od radarów, które stoją w 
pasie a dyrektor wyjaśnił iż jest to sytuacja, która podciąga się pod bezpieczeństwo 
ruchu, natomiast jeśli one stoją czasowo to nikt ich pod nic nie podciąga. Zwrócił się 
z prośbą do Zarządu Województwa aby pochylił się nad tą kwestią. 

Wicemarszałek Województwa – pan Zygmunt Cholewiński wyjaśnił, że wniosek 
zostanie przeanalizowany, natomiast w świetle dzisiejszych informacji nie ma 
możliwości zwolnień. Wszystkie urządzenia, które są umiejscawiane w pasie 
drogowym  związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego nie podlegają opłacie. 
Jeśli chodzi o poprzednie przepisy to jest kwestia miejsc pod wiaduktami, które w 
jakiś sposób trzeba uregulować. Jest taka potrzeba, bo są zainteresowani 
wynajęciem tego terenu, również nie było tutaj możliwości innej jak poprzez ustalenie 
opłaty, co jest tutaj zapisane.   

Następnie w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku 
zarządziła przeprowadzenie  głosowania nad projektem uchwały. 

W jego wyniku Uchwała Nr XV/258/11 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej. 

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/259/11 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 



Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/260/11 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

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

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

Radny Andrzej Buczek stwierdził, że w związku z tym iż punkt został wprowadzony 
do porządku obrad dzisiaj ma prośbę aby członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego wyjaśnił na czym mają polegać  zmiany w statucie Wojewódzkiego 
Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

Członek Zarządu Województwa – pan Sławomir Miklicz wyjaśnił, że dodatkowe 
materiały na sesję zostały przesłane radnym w drugim mailu poprzez przesłanie linku 
do właściwej strony.  Projekt uchwały zakłada zmiany organizacyjne głównie 
dostosowujące oddziały szpitala do umów kontraktów poszerzających usługi 
medyczne oraz  regulujące kwestie formalne jeśli chodzi o stanowiska w szpitalu. 
Zmiany są typowo porządkowe lecz jeśli jest taka potrzeba to dyrektor departamentu 
może udzielić szczegółowej odpowiedzi. 

Radni nie wyraził woli dodatkowych wyjaśnień.  

W związku z brakiem głosów dalszych głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku 
poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/261/11 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

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

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 



W związku z brakiem głosów  w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  

W jego wyniku Uchwała Nr XV/262/11 została przyjęta jednogłośnie (29 głosami za) i 
stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie 
Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2012 . 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie przyjęcie autopoprawek do Programu współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012 . 

Za ich przyjęciem radni głosowali jednomyślnie (29 głosami za). 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku 
zmieniającego  uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku poddała pod 
głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającego  
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze województwa podkarpackiego. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała również, że autopoprawka została 
pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu, Mienia i Finansów.    

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

 

Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku  
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 
lata 2011 – 2025. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 



Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu 
Województwa Podkarpackiego (w okresie od  10 października 2011 r. do 10 
listopada  2011 r.) i wykonania uchwał Sejmiku. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Andrzej Buczek złożył interpelacje w sprawie: 

− wystąpienia do Ministra Skarbu o nieodpłatne przekazanie udziałów spółki 
„Uzdrowisko Horyniec” Samorządowi Województwa Podkarpackiego, 

− zgłoszenia propozycji zmiany w budżecie województwa podkarpackiego na 
2011 rok polegającej na zwiększeniu dotacji o 180 tysięcy złotych dla 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 

− wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego o zmianę planu działań Systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Podkarpackiego 
polegającego na utrzymaniu stanowiska dyspozytora medycznego w 
Pogotowiu Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojc a Pio w 
Przemyślu, 

−  wystąpienia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianę 
Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.10.2011 r. w 
sprawie podziału pieniędzy z tzw. funduszu zapasowego Narodowego 
Funduszu Zdrowia na rok 2012, 

− wystąpienia do Ministra Finansów i Ministra Pracy o uruchomienie środków 
finansowych z Funduszu Pracy i przekazanie w br. kwoty 100 mln. zł.  na 
aktywne formy zwalczania bezrobocia.  

Powyższe interpelacje stanowią odpowiednio załączniki nr 39, 40, 41 i 42 do 
protokołu. 

Radny prezentując interpelację w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego 
o zmianę planu działań Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 
Województwa Podkarpackiego polegającego na utrzymaniu stanowiska dyspozytora 
medycznego w Pogotowiu Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu dodał, że pogotowie ratunkowe w tej chwili przerabia, że wjeżdżają do 
miejscowości gdzie nie ma sieci i dojazd do chorego trwa ponad dwie godziny, co 
zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców województwa.  

Przewodnicząca Sejmiku przypomniała, że radni mogą składać interpelacje, 
zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. Jedna sprawa, którą poruszał radny nie 
nosi  charakteru interpelacji lecz wniosku i prosi o złożenie go.   

Radny Tadeusz Pióro przypomniał, że w październiku zwracał się do Sejmiku, 
Zarządu o powołanie komisji  dotyczącej  dokonania analizy sytuacji i ewentualnie 



przywrócenia słynnego już  punktu przystankowego na drodze Domaradz - Sanok w 
miejscowości Grabownica. W dniu dzisiejszym dowiedział się, że taka komisja odbyła 
się, tylko dziwne, że nikt go nie powiadomił. Komisja odbyła się w piątek tydzień 
temu, nie w ten ostatni  tylko poprzedni a on nie miał żadnej informacji aczkolwiek 
otrzymał informację, że taka komisja zostanie powołana o czym zostanie 
poinformowany. Nie uważa aby zmienił ustalenia komisji ale przyzwoitość nakazuje 
aby radny, który wielokrotnie się zwracał i pisał do różnych departamentów, jak 
również wnioskował o tę komisję, aby uczestniczył w tej komisji. On nie miał takiej 
możliwości więc prosi ewentualnie o wyciagnięcie wniosków i ewentualnie 
przywrócenie  jeszcze raz takiej możliwości uczestniczenia przez niego  w analizie i 
w komisji na miejscu.  

Pan Marszałek Mirosław Karapyta stwierdził, że odnosząc się do wystąpień 
radnego Buczka chciałby dołączyć się do uwagi Przewodniczącej Sejmiku odnośnie 
klasyfikacji wystąpień radnych. Chce jednocześnie zwrócić uwagę, że są dokumenty 
które świadczą że Sejmik zajmował się już poprzez swoich przedstawicieli, dobrze 
byłoby np. przejrzeć stanowiska Związku Województw, który odniósł się odnośnie 
podziału rezerwy w Narodowym Funduszu Zdrowia – było takie stanowisko, dwa  
tygodnie temu było ustalenie i konsultacja przez marszałków i Związek Województw 
w sprawie tego wystąpienia do NFZ, stąd też jego prośba aby zajrzeć do 
dokumentów, które są dostępne. Odnosząc się do wniosku czy też uwagi radnego 
Pióro to on podjął decyzję aby powołać taką komisję poprzez Zarząd Dróg jako 
jednostkę, która zajmuje się tym profesjonalnie i merytorycznie, więc nie chciałby 
polemizować ale argumentacja którą przedstawił radny została na pewno wzięta pod 
uwagę. Ocena powinna należeć do tych, którzy zajmują się tym profesjonalnie i 
merytorycznie.  

Radny Tadeusz Pióro stwierdził, że nie przyjmuje zupełnie takiej argumentacji. 
Jeżeli dyrektorzy departamentów odpowiadali  na jego interpelacje, ewentualnie  
zapytania, zresztą w ostatniej informacji jaką otrzymał, jest sformułowanie takie , że 
jak komisja zostanie powołana – o czym zostanie radny poinformowany i rozumiał, że 
będzie uczestniczył w tej komisji. Efekt jest tego taki, że nie uczestniczył i nie został 
poinformowany. W związku z tym, to co powiedział wcześniej jak najbardziej 
podtrzymuje.   

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

 Radny Tadeusz Majchrowicz poinformował, że ma wniosek do Marszałka 
Województwa oraz Przewodniczącego  Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. Jeszcze 
we wrześniu jego koledzy związkowcy z „Solidarności” z Muzeum Podkarpackiego w 
Krośnie występowali do Marszałka, później 21 września w imieniu Zarządu Regionu 
Podkarpacie  on również skierował pismo do Marszałka w następującej sprawie: 
Muzeum Podkarpackie w Krośnie słynące chociażby w ostatnim czasie z Karpackiej 
Troi itd. jest znakomitą placówką, natomiast pracownicy od kilku lat nie otrzymywali 



podwyżek wynagrodzeń. We wrześniu br. koledzy wystąpili o uwzględnienie w 
budżecie na 2012 rok na tyle zwiększonych środków aby taką podwyżkę 
wynagrodzeń mogli otrzymać. Oni występują o podwyżkę w wysokości 10%, co 
patrząc na kilka ostatnich lat praktycznie pokryje jedynie koszty inflacji, więc 
praktycznie to żadna podwyżka. W związku z powyższym prosi i wnioskuje aby w 
pracach nad przyszłorocznym budżetem w komisji,  Zarząd Województwa miał na 
względzie aby zwiększyć środki umożliwiające podwyżkę płac w Muzeum 
Podkarpackim w Krośnie.  

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad  Przewodnicząca 
Sejmiku – pani Teresa Kubas – Hul  zamknęła obrady XV sesji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego.  

Sesja zakończyła się o godzinie 1300.        

 

     

                   
            
                       Przewodnicząca Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

          Teresa Kubas - Hul 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


