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Protokół Nr XIX/12 sesji 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji 
 z  dnia 13 marca 2012 roku. 

 
 
Sesja odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,  została zwołana na podstawie 

art. 21 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz § 16 

ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego na wniosek 10 radnych Województwa 

Podkarpackiego.  

 

Wniosek radnych o zwołanie sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16.10. Udział w niej wzięli radni oraz zaproszeni goście. 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Zanim nastąpiło formalne otwarcie obrad 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 3 do protokołu.  

 

Poinformowała, że w z wiązk u z tym, iż sesja ma charakter nadzwyczajny, porządek 

obrad został ustalony przez wnioskodawcę jej zwołania, radni otrzymali porządek wraz z 

zawiadomieniem o jej zwołaniu – zawiadomienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  
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Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania prof. dr hab. Jerzemu Buzkowi odznaki 

honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania kpt. Tadeuszowi Wronie odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dla Biura Wystaw Artystycznych                         

w Rzeszowie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Zamknięcie sesji. 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Wiceprzewodniczący Janusz 

Konieczny z okazji niedawno obchodzonego Dnia Kobiet złożył w imieniu własnym                  

i kolegów radnych serdeczne życzenia dla koleżanek radnych oraz wręczone zostały 

bukiety kwiatów. 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania prof. dr hab. Jerzemu Buzkowi odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury                  

i Kultury Fizycznej oraz przez Komisje Główną. 

 

Radny Wojciech Buczak w imieniu radnych Klubu PiS przekazał, że są zaskoczeni 

takim trybem zwoływania tej sesji dlatego, że sesje nadzwyczajne zwołuje się                         

z naglących powodów, żeby zabezpieczyć interesy gospodarcze województwa, w 

przypadku klęsk czy też potrzeb finansowych. Dotychczas było zwyczajem, że tytuł 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” był nadawany na sesjach, gdzie potem 

wręczenie tego tytułu odbywało sie uroczyście z wygłoszeniem laudacji jeśli chodzi                

o uhonorowanych. Tutaj został przyjęty tryb nadzwyczajny i jest to sytuacja trochę 

niezręczna dla niektórych radnych ponieważ powinno się to odbywać w inny sposób. 
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Zapytał czy kapituła rozpatrująca wnioski zebrała się a jeśli tak to w jakim składzie i jakie 

stanowisko zajęła odnośnie tych trzech wniosków. Jaki jest przewidziany tryb wręczenia 

tych uchwał i odznak w przypadku gdy zostaną przyjęte. 

 

Członek Zarządu Lucjan Kuźniar stwierdził, że kapituła na swoim posiedzeniu 

przeanalizowała wszystkie wnioski, które do niej wpłynęły a było ich osiem, z czego 

pozytywnie zaopiniowała trzy wnioski znajdujące się w porządku dzisiejszej sesji. 

Kapituła obradowała w ustawowym składzie, 50 % składu uczestniczyło w posiedzeniu.  

 

Przewodnicząca Sejmiku zaznaczyła, że na drugą część pytania ona postara się 

odpowiedzieć. W sobotę na Podkarpaciu będzie się odbywała międzynarodowa 

konferencja dotycząca wspólnej polityki rolnej na której obecny będzie prof. Jerzy 

Buzek. Wówczas w sposób bardzo uroczysty wręczona zostanie odznaka co będzie 

świetna promocja dla naszego województwa. Na konferencji obecny będzie również 

Komisarz ds. wspólnej polityki rolnej Dacian Ciolos jak też wielu innych znamienitych 

gości.  

W przypadku kpt. Tadeusza Wrony odbędzie się bardzo uroczyste otwarcie 

nowego terminalu w PL Jasionka. Kapitan Wrona zapowiedział swoja obecność więc 

będzie to świetna okazja do wręczenia mu odznaczenia.  

W przypadku Biura Wystaw Artystycznych nie zostały podjęte żadne decyzje czy 

ta odznaka zostanie wręczona na sesji. Porozmawiamy z przedstawicielami dyrekcji 

biura i jeżeli uznają, że chcą aby miejscem wręczenia odznaki była sesja Sejmiku to jak 

najbardziej to uczynimy chyba, że będą odbywały się ważne uroczystości o dużej 

randze dla Biura Wystaw Artystycznych to wówczas ta odznaka i ten tytuł zostanie 

wręczony. 

 

Radny Wojciech Buczak zaznaczył, że chce dopytać Marszałka Kuźniara kiedy                

i w jakim składzie zebrała się kapituła. Zapytał również Panią Przewodnicząca czy radni 

są zaproszeni na uroczystość podczas której ewentualnie będzie tytuł wręczony. 
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Członek Zarządu Lucjan Kuźniar stwierdził, że nie wziął ze sobą protokołu                          

z posiedzenia kapituły jednak jeżeli istnieje taka potrzeba to może go dostarczyć. 

 

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że nie ma potrzeby dostarczania protokołu                     

z posiedzenia kapituły.  

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że organizatorem konferencji jest Fundacja 

Rozwoju Wsi Polskiej i to fundacja rozsyłała zaproszenia. Dodała, iż z tego co wie, to na 

pewno część radnych takie zaproszenie otrzymała. 

 

Radna Lidia Błądek zaznaczyła, że w programie tej konferencji nie ma punktu 

dotyczącego wręczenia odznaki dla prof. Jerzego Buzka. 

 

Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że Sejmik jeszcze nie przyjął uchwały w tej 

sprawie. Dodała, że jest w stałym kontakcie z organizatorami konferencji i wie, że nie 

wpisali tego punktu ze względu na to, że nie wiedza jaka będzie decyzja radnych 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

Radna Ewa Draus stwierdziła, że nie rozumie dlaczego radni  nie mogą uczestniczyć             

w ceremonii wręczenia tego odznaczenia jeżeli je przyznają. Dodała, że skoro nie jest to 

właściwa okazja to może należałoby znaleźć taka w której radni będą mogli wziąć 

udział. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że może przedstawić organizatorom 

konferencji, iż jest taka potrzeba ze strony radnych i to wszystko co może w tej kwestii 

uczynić. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 

głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. Za głosowało19 radnych, trzy 

osoby były przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Uchwała NR XIX/320/12 została podjęta 

i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie nadania kpt. Tadeuszowi Wronie odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury                  

i Kultury Fizycznej oraz przez Komisje Główną. 

 

Radna Ewa Draus zapytała czy w tej uroczystości też radni nie będą mogli 

uczestniczyć. 

 

Marszałek Mirosław Karapyta oczywiście radni Sejmiku będą zaproszeni na uroczyste 

otwarcie terminalu a szczególnie serdecznie radna Ewa Draus. 

 

Radny Wojciech Buczak zaznaczył, że właśnie radna Ewa Draus szczególnie powinna 

być zaproszona ponieważ w czasie gdy toczony był bój o budowę terminalu była 

Wojewodą Podkarpackim i dzięki jej ogromnemu wsparciu ta budowa wreszcie ruszyła. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła 

głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. Za głosowało 29 radnych, nikt nie 

był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała NR XIX/321/12 została podjęta i 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania dla Biura Wystaw Artystycznych w 
Rzeszowie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury                  

i Kultury Fizycznej oraz przez Komisje Główną. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca Sejmiku zarządziła głosowanie 

nad przedmiotowym projektem uchwały. Za głosowało 29 radnych, nikt nie był przeciw, 
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1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała NR XIX/322/12 została podjęta i stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Andrzej Buczek złożył interpelację dotyczącą wyznaczenia dodatkowego 

przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Lubaczowie na ul. Unii Lubelskiej               

w pobliżu skrzyżowania z ul. Legionów. 

 
Interpelacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Radny Tadeusz Pióro złożył interpelacje dotyczącą przebiegu i działań związanych             

z budową obwodnicy Brzozowa. 

 

Interpelacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Radna Lidia Błądek stwierdziła, że ma jedno zapytanie dotyczące tego, czy prawdą 

jest, że Członkowie Zarządu dojeżdżają służbowymi samochodami wożeni przez 

kierowców zatrudnionych przez Urząd Marszałkowski codziennie do swoich miejsc 

zamieszkania rano i popołudniu, do pracy i z pracy. 

 

Marszałek Mirosław Karapyta zaznaczył, że jeżeli chodzi o jazdę samochodami 

służbowymi każdy z Członków Zarządu jest zobowiązany do podpisywania i rozliczania 

kart drogowych. Przy cyklu pracy Zarządu i Marszałka trudno jest określić czy 

codziennie i kiedy Członkowie Zarządu przyjeżdżają do urzędu czy jada w teren. Jest 

taka dynamika pracy, że niejednokrotnie widzimy się dwa razy lub raz w tygodniu                 

w urzędzie. Przy wyjazdach zagranicznych, delegacjach krajowych i pracy w terenie to 

trudno jest określić czy i gdzie jeżdżą Członkowie Zarządu. Można to sprawdzić przez 

Komisję Rewizyjną natomiast on nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć. 
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Radny Stanisław Bajda  zwrócił uwagę na fakt iż spotkanie 19 marca w sali 212 jest 

trochę nieprzemyślane gdyż jest to sala mała. Zaznaczył, że jeżeli organizatorzy nie 

chcą go robić na sali audytoryjnej żeby nie siedzieć tyłem do zaproszonych 

parlamentarzystów to można zorganizować je na ul. Towarnickiego,  jest tam wspaniała 

duża sala, odremontowana. 

 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że oczywiście zostanie to wzięte pod uwagę 

jeżeli tylko wszyscy radni przyjadą. Mamy już potwierdzenia od Posłów, którzy będą 

uczestniczyć i jeżeli sala okaże się zbyt mała to zorganizowane to zostanie tak aby 

mogło się odbyć w dogodnych warunkach. 

 

Radny Tadeusz Pióro w miesiącu październiku była debata nt. służby zdrowia i tam 

dyskusja nt. restrukturyzacji. Zarzucano jego osobie, że uprawia politykę, że źle się 

wypowiada bo właściwie reforma musi być przeprowadzona i wszystko jest dobrze.              

W związku z restrukturyzacją placówek służby zdrowia podległych Urzędowi 

Marszałkowskiemu zapytał jaka firma consultingowa przygotowuje założenia tej 

restrukturyzacji, na jakim etapie ten proces aktualnie się znajduje i ile taka ocena będzie 

kosztowała Urząd Marszałkowski. Zaznaczył, że wie, że taka ocena jest 

przygotowywana przez firmę niezależną.  

 

Marszałek Mirosław Karapyta odnośnie wystąpienia radnego Stanisława Bajdy 

stwierdził, że jest to słuszna uwaga, poprosił Przewodniczącą Sejmiku o to aby zapytać 

radnych już teraz, ilu z nich będzie obecnych na spotkaniu z parlamentarzystami. 

 

Na pytanie Pani Przewodniczącej kto z Państwa radnych wybiera się na to spotkanie 

chęć uczestnictwa wyraziło 17 radnych. 

 

Członek Zarządu Sławomir Miklicz odpowiedział na pytanie radnego Pióro 

stwierdzając, że nie ma żadnej firmy consultingowej, która by przygotowywała proces 

przekształceń. Na ten moment w prace nad restrukturyzacja zaangażowane są dwa 

departamenty UM mianowicie Departament Ochrony Zdrowia i Departament Nadzoru 
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Właścicielskiego. Przygotowują one wszystkie niezbędne analizy dla Zarządu, odbywają 

się Zarządy poświęcone tylko i wyłącznie służbie zdrowia na których te analizy są 

przedstawiane i są analizowane potencjalne rozwiązania na przyszłość. Po pierwszym 

półroczu br. przyjrzymy się wynikom finansowym i wtedy będziemy podejmować 

strategiczne decyzje w służbie zdrowia. Jeżeli radny Tadeusz pióro miał na myśli audyty 

zewnętrzne, o których się informacje pojawiły, to tak Zarząd stoi na stanowisku, że              

w kilku jednostkach podległych Marszałkowi należy takowych dokonać. Te audyty 

zewnętrzne będą robiły firmy, które dopiero zostaną wybrane. Na ten moment nie 

zostały wybrane żadne. 

 

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Radny Andrzej Buczek złożył wniosek aby Zarząd przygotował na kolejną sesją 

Sejmiku projekt stanowiska w formie protestu przeciwko projektowi restrukturyzacji 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej polegającej na likwidacji 16 powiatowych stacji 

sanitarno – epidemiologicznych w województwie podkarpackim oraz wszystkich 

laboratoriów przy powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych                                

w Województwie Podkarpackim. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie                      

i Wojewoda Podkarpacki przesłali Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu program 

restrukturyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Podkarpackiego 

polegający na likwidacji 16 stacji powiatowych i wszystkich laboratoriów. Mają zostać 

zlikwidowane następujące stacje w Brzozowie, Ustrzykach Dln., Jaśle, Krośnie, 

Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku, Kańczudze, Leżajsku, Ropczycach, Dębicy, 

Strzyżowie, Kolbuszowej, Mielcu, Nisku i Tarnobrzegu oraz wszystkie laboratoria przy 

PSSE. Jeżeli chodzi o laboratoria jest to niezgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z 22 marca 2010 r. bo mówi ono o wykazie stacji sanitarno – 

epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem 

obszaru działania. W wyniku tej restrukturyzacji min 161 pracowników straci pracę w tym 

pracownicy laboratoryjni, administracji i nadzoru. Spowoduje to również wydłużenie 

reagowania służb sanitarnych na powstające w terenie zagrożenia co wpłynie na stan 
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bezpieczeństwa sanitarnego w Województwie Podkarpackim. Likwidacja miejsc pracy 

spowoduje dodatkowe koszty związane z odprawami. Po restrukturyzacji cztery 

powiatowe stacje w Przemyślu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Sanoku będą miały znacznie 

szerszy obszar swojej działalności wymagający dalekich wyjazdów w teren czego 

efektem będzie wzrost kosztów paliwa, eksploatacji taboru jak również mało skuteczne                   

i nieefektywne prace pracowników tej inspekcji. Dowóz próbek do laboratoriów wydłuży 

czas, będzie wymagał zakupu specjalistycznego sprzętu i pracy w trybie zmianowym w 

tych czterech jednostkach. Ponadto likwidacja laboratoriów uniemożliwi realizację usług 

zleconych na dotychczasowym poziomie z czego powiatowe stacje uzyskiwały 

dodatkowe dochody przeznaczone na działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 Radny zaznaczył również aby w swoim stanowisku Sejmik wnioskował                 

o zmianę podległości ponieważ wcześniej Inspekcja Sanitarna podlegała pod Ministra 

Zdrowia obecnie pod Wojewodę tzw. podległość pozioma. Zaproponował aby wrócić do 

podległości pionowej pod Ministra Zdrowia. 

 

Wicemarszałek Anna Kowalska stwierdziła, że w dniu dzisiejszym rozpoczął się na 

Podkarpaciu bardzo ważny dzień – Dzień Krystyn. Urząd Marszałkowski i osobiście Pan 

Marszalek Karapyta objął patronatem tę uroczystość, która odbywa się dzisiaj                      

w Rzeszowie następnie odwiedzane będą rożne miejscowości w naszym województwie. 

biorą w niej udział Krystyny z całego świata oraz całego województwa, które 

zobowiązały mnie do podziękowania Panu Marszałkowi za objęcie uroczystości 

patronatem i wręczenie tytułu Krystianina I.  

 

Radny Wojciech Buczak złożył wniosek w imieniu radnych Klubu PiS aby Zarząd 

przygotował na kolejną sesją Sejmiku projekt uchwały w formie stanowiska 

analogicznego do tych przyjętych przez Sejmik Lubelski i Świętokrzyski  w sprawie 

planowanego ograniczenia deficytu samorządu terytorialnego. Jeżeli bowiem zostaną 

wprowadzone zmiany proponowane przez właściwego Ministra to będzie to zgubne dla 

interesu naszego województwa i województwa położonych w Polsce Wschodniej. Dodał, 

że temat ten należy również poruszyć na spotkaniu z parlamentarzystami                           

w poniedziałek (19 marca). 
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Radny Tadeusz Pióro stwierdził, że chciałby aby konsultacje dot. likwidacji stacji 

sanitarno – epidemiologicznych poszerzyć o Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i 

Zatrudnienia bo na poprzednim posiedzeniu temat ten został wywołany a na 

posiedzenie mające się odbyć 21 przygotowywany jest projekt uchwały w tym zakresie. 

Dodał, że likwidacja stacji i funkcjonowanie inspekcji tzw. chałupniczej z jeżdżeniem 

własnym środkiem lokomocji, z własnym laptopem i biurem w domu to chyba nie te 

czasy. Wracamy do czasów powojennych. Zwrócił się do Marszałka kara pyty twierdząc, 

że gdy był on jeszcze Wojewoda to został zaproszony do PSSE w Brzozowie i wie że 

stacja wygląda pięknie i jest to potężny potencjał. Zaznaczył, że bynajmniej nie chodzi 

mu o swoją osobę ale o zatrudnionych tam ludzi, szkoda by było aby 16 zatrudnionych 

tam osób zasiliło szeregi bezrobotnych tym bardziej, że skala bezrobocia w Brzozowie 

sięga 25%. Wyraził nadzieję, że kiedyś będzie możliwość aby już nie jako Wojewoda ale 

jako Marszałek pan Mirosław kara pyta zobaczył jaka piękna stacja może być i jak 

dobrze można w niej pracować. 

 

Marszałek Mirosław Karapyta odnośnie wniosku radnego Buczaka stwierdził, że 

wychodził z założenie, że skoro podjęli stanowisko odnośnie zmniejszania deficytu na 

Konwencie Marszałków 12 stycznia, to nie ma konieczności podejmować kolejnego. 

Skoro inne Sejmiki podejmują stanowiska w tej kwestii to oczywiści my te możemy to 

zrobić i on jest zwolennikiem tego.  

 Odnośnie wypowiedzi radnego Pióro stwierdził, że jako Wojewoda wizytował te 

stacje i kiedy analizował funkcję i przydatność laboratoriów i stacji odstąpił od zamiaru 

likwidacji jednych i drugich. W pewnych częściach województwa są wskazane stacje i 

laboratoria, nie da się połączyć funkcji laboratoryjnych taka była jego ocena i dlatego też 

uważa, że to stanowisko może być rozbudowane i poparte względami merytorycznymi. 

Jeżeli chodzi o laboratoria to jest głębokie uzasadnienie to ich funkcjonowania i takie 

stanowisko będzie jak najbardziej słuszne. 
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Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Sejmiku  - Pani  Teresa                  
Kubas - Hul zamknęła obrady XIX  sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego                    

IV kadencji.  

 

Sesja zakończyła się o godz. 1710. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Katarzyna Kruk 

                                                                             Przewodnicząca Sejmiku 
              Województwa Podkarpackiego  
 
                       Teresa Kubas - Hul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


