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Protokół Nr XXXVII/13 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

 

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 26 sierpnia 
2013 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.10. 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Wojciech Buczak 
otworzył obrady i przywitał radnych, gości, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 
internautów.  
 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali jest wymagane 
quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na jego ręce wpłynęły wnioski Zarządu 
o zmianę porządku obrad sesji tj.  
- zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy o samorządzie województwa wprowadza się 
następujące punkty: 

1. projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Gać w roku 2013 pomocy 
finansowej – po p. 26) 

2. Informację nt. stanu prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014 -2020 – po p.48) 

Ponadto Zarząd wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 
sprawie: 

1. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do 
składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – po punkcie - 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego                      
Nr XXXIV/634/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie odwołania Marszalka 
Województwa Podkarpackiego 
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oraz jako kolejne w sprawie: 
2. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do 

składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 
Psychiatrycznym im. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

3. uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w 
sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że będzie trzy projekty uchwał w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie. Projekty uchwał dotyczą odwołania jednego z członków Rady 
Nadzorczej, powołania w jego miejsce w przypadku odwołania oraz powołanie 
członka Rady Nadzorczej w związku z wyborem nowego Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

Zarząd wniósł również o wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał w 
sprawie: 

1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego, 
2. zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego, 
3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego. 

 

Pan Marszałek Władysław Ortyl zwrócił się z prośbą aby projekty uchwał oraz 
autopoprawki wniesione przez Zarząd w terminie krótszym niż 7 dni wprowadzić do 
porządku obrad sesji. Poinformował, że wprowadzenie projektów wynika z ważnych 
spraw, które Zarząd musi podejmować i w przypadku zmiany składów Rad 
Społecznych zachodzi konieczność ich uzupełnienia. Jeśli chodzi o sprawę zmiany w 
składzie Rady Nadzorczej WFOŚiGW to wynika ona  z decyzji personalnych jakie 
zostały podjęte w sprawie ukonstytuowania się na nowo Komisji Rolnictwa. 
Autopoprawki dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy wynikają z rozstrzygnięć, 
które dotyczyły spraw związanych z Podkarpackim Systemem Informacji Medycznej 
oraz dotyczące budowy sieci światłowodowych w projekcie Internet 
Szerokopasmowy Województwa Podkarpackiego. 

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że podtrzymuje wniosek Klubu Radnych PO 
złożony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego i wnioskuje  o przesunięcie  
punktu dotyczącego Informacji Zarządu Województwa Podkarpackiego na temat 
bieżącego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa Centrum 
Wystawienniczo Kongresowego na punkt 4) tak jak było to złożone na Komisję 
Główną. 
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że niniejszy punkt wnioskowany przez Klub 
Radnych PO został umieszczony w porządku obrad dzisiejszej  sesji jako pierwszy z 
punktów informacyjnych. . 

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że Przewodniczący Sejmiku powiedział, że punkt 
dotyczący Rozwoju Polski Wschodniej będzie rozpatrywany po punkcie 48 a z 
materiałów, które on  otrzymał wynika iż punkt 48) to zamknięcie sesji. Radny prosił o 
sprecyzowanie tego. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że widocznie radny otrzymał nieaktualny 
projekt porządku obrad i chyba radny  odebrał nieaktualną pocztę.  

 

W związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad sesji 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 

Za wnioskiem o przesuniecie na p. 4) Informacji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego na temat bieżącego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pod 
nazwą budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego głosowało 11 radnych, 15 
radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został przyjęty. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej 
przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 3 
radnych wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej 
przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poinformował, że będą trzy jednakowo brzmiące 
punkty w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 
powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
składu Rady Nadzorczej WFOŚiGW nie może być procedowany ponieważ nie był na 
posiedzeniu Komisji Gospodarki i Infrastruktury a chodzi o powołanie przedstawiciela 
przedsiębiorców. 
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Przewodniczący Sejmiku poinformował, że będzie możliwość zebrania się komisji w 
trakcie przerwy. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 
lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Za wprowadzeniem głosowało 17 radnych, 8 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Kolejno poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającego Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania 
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie (dotyczy ewentualnego powołania przedstawiciela 
samorządów gospodarczych). 

Za wprowadzeniem głosowało 17 radnych, 8 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr 
XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
(dotyczy  powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa) głosowało 17 radnych, 8 
radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Za wprowadzeniem zmiany polegającej na wprowadzeniu autopoprawek do projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego  
radni głosowali jednomyślnie ( 24 głosami za) 

Za wprowadzeniem zmiany polegającej na wprowadzeniu autopoprawek do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. 
głosowało 25 radnych , głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 Za wprowadzeniem zmiany polegającej na wprowadzeniu autopoprawek do projektu 
uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego radni również głosowali jednomyślnie ( 32 głosami za).  

 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XXXVII sesji   
przedstawiał się następująco: 

 

2. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007 – 2020 (drugie czytanie). 
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4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Edukacji , Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego 
lokalu mieszkalnego oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w 
Krośnie przy ul. Grodzkiej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia 
projektu Plany Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego                     
i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
zmienionej uchwałą NR XXVIII/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
(Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. Zm.) + 
AUTOPOPRAWKA 

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Harasiuki. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola 

Żyrakowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Żyrakowska.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 

Głogów Małopolski i Przewrotne. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Podkarpackiego w 

Krośnie. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Okręgowego                   

w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Marii 
Konopnickiej  w Żarnowcu i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury służącej ochronie i 
promocji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji aglomeracji 
Kańczuga. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska zawierającego protest 
wobec projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie 
wyłączeń blokowych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Arboretum i Zakładu Fizjografii                    
w Bolestraszycach. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 
2014 pomocy finansowej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krośnieńskiemu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sanockiemu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mieleckiemu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Bieszczadzkiego + AUTOPOPRAWKA 

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Harasiuki w roku 2013 
pomocy finansowej. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Gać w roku 2013 pomocy 
finansowej. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. „Ochrona i udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego Ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo – 
konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum zamku w Łańcucie (OR-KA 
II)”. 

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

31. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie 
uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Krosno. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego   + AUTOPOPRAWKA 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego +AUTOPOPRAWKA 
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37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu 
Specjalistycznego w Rzeszowie. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do 
Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” – Polska. 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego                      
Nr XXXIV/634/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie odwołania Marszalka 
Województwa Podkarpackiego. 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Obwodzie 
Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej 

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy 

42. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 
r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

43. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 
r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

44. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 
r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

45. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego na temat bieżącego etapu 
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa Centrum 
Wystawienniczo Kongresowego. 

46. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 (stan na koniec II kwartału 2013 roku). 

47. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich 
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2013 r. 

48. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r. 

49. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2012 r. oraz 
pierwsze półrocze2013 r. podmiotów leczniczych nadzorowanych przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

50. Informacja nt. stanu prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014 -2020. 

51. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      
od 5 lipca 2013 r. do 5 sierpnia 2013 r. 
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52. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVI sesji w dniu 16 
lipca 2013 r. 

53. Interpelacje i zapytania radnych. 
54. Wnioski i oświadczenia radnych. 
55. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołów  XXXV i XXXVI  sesji.  

Projekty protokołów XXXV i XXXVI sesji zostały przesłane radnym w wersji 
elektronicznej. Wpłynęła jedna uwaga dotycząca protokołu XXXVI  i została ona 
uwzględniona.  

  
Za przyjęciem protokołu XXXV sesji radni głosowali jednomyślnie - 25 głosami za. 

Za przyjęciem protokołu XXXVI sesji radni głosowali jednomyślnie - 24 głosami 
za. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007 – 2020 (drugie czytanie). 

Przewodniczący Sejmiku – pan Wojciech Buczak przedstawił sposób 
procedowania nad aktualizacją strategii Województwa. Poinformował, że zostało 
złożonych do niej około 300 wniosków. Procedura zakłada, że w drugim czytaniu 
będzie najpierw stanowisko merytorycznej komisji, następnie stanowisko Z, 
dyskusja nad poprawkami zgłoszonymi  w terminie i trybie określonym w 
regulaminie oraz głosowanie nad projektem uchwały. Do projektu strategii 
wpłynęło mnóstwo wniosków. Część z nich została złożona na poprzedniej sesji 
Sejmiku w trakcie debaty  i składali je radni oraz osoby nieuprawnione. Wnioski, 
które zostały zgłoszone przez przedstawicieli samorządów, stowarzyszenia i 
instytucje zostały uwzględnione w ten sposób, że radni zgłosili je jako swoje. 
Poinformował, że on sam zgłosił bardzo dużo wniosków przyjmując zasadę, że 
każdy wniosek powinien być poddany analizie i skierował je do Zarządu jako 
własne aby ten mógł przedstawić w stosunku do nich swoje stanowisko. Część 
uwag nie zostało uwzględnionych w ogóle, część uwzględniono częściowo a 
niektóre z nich były bezprzedmiotowe. Poinformował, że w trakcie procedury 
uchwalania będzie się zwracał do radnych czy nieuwzględnione wnioski 
podtrzymują, będzie możliwość ich wycofania  i on tak uczyni. Apelował do 
radnych aby dzisiaj podjąć trudną prace nad przyjęciem strategii. 
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Radny Władysław Stępień - w grupie wniosków składanych do korekty strategii 
był zestaw wniosków zgłoszonych przez Klub Radnych PSL i ponieważ nie 
otrzymał żadnej odpowiedzi w tej sprawie ma pytanie czy zostało to 
potraktowane jako luźna dyskusja czy wnioski zostały uwzględnione.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że do wniosków odniesie się Marszałek 
Województwa, który udzieli informacji  

Rady Sławomir Miklicz stwierdził, że członkowie reprezentowanego przez niego 
klubu nie są członkami wszystkich komisji dlatego nie mogli zasięgnąć wiedzy 
czy zgodnie z zapisami statutowymi a dokładnie  § 26 pkt 5, Przewodniczący 
skierował wszystkie wnioski i poprawki do właściwych merytorycznie komisji i czy 
one wypowiedziały się na ich temat.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że właściwą merytorycznie komisją jest 
Komisja Rozwoju Regionalnego., która przestawi stosowną opinię w tej kwestii.  

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że § 26 pkt 5 mówi jasno, że 
Przewodniczący kieruje wszystkie wnioski i poprawki do właściwych 
merytorycznie komisji i Zarządu. Wnioski były składane poprzez różnego rodzaju 
komisje. Również te wnioski, które były składane przez radnych a dotyczyły 
obszaru funkcjonowania danej komisji powinny podlegać procedurze 
zaopiniowania przez komisje. Poinformowała, że ona jest członkiem Komisji 
Budżetu, Mienia i Finansów i mimo iż komisja ta składała wnioski to na etapie 
drugiego czytania na posiedzeniu tejże komisji sprawa ta nie była przedmiotem 
obrad. Są również wnioski złożone przez Komisję Współpracy z Zagranicą i 
mimo, że jej posiedzenie nie miało miejsca to na samy zawiadomieniu o zwołaniu 
nie było niniejszego punktu więc jest przekonana, że punkt 5 § 26 Regulaminu 
nie został zachowany. Oby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że zostanie 
podjęta finalna uchwała w sprawie bardzo ważnego dokumentu i będzie ona 
obarczona poważną wadą prawną.  . 

Radca Prawny – pani Anna Łopuch wyjaśniła, że § 50 Statutu określa 
właściwość rzeczowa poszczególnych komisji i w punkcie 2) Komisja Rozwoju 
Regionalnego do jej właściwości należy opiniowanie projektów rozwoju 
regionalnego a nie elementów projektu. W związku z powyższym nie ma tutaj 
wady formalnej.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że przed drugim czytaniem wszystkie 
komisje zajmowały się projektem 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego – pani Ewa Draus 
przedstawiła opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały. Poinformowała, że 
komisja w dniu 20 sierpnia 2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020. 
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Komisja z uznaniem odnosi się do przeprowadzonych, szerokich konsultacji 
społecznych towarzyszących prezentowanemu obecnie projektowi Strategii, 
które zaowocowały bardzo licznymi wnioskami i uwagami radnych Sejmiku. 
Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu środowisk samorządowych w 
przygotowanie strategicznego dla Podkarpacia dokumentu. Wszystkie 
przedłożone do Sejmiku wnioski były przedmiotem analizy przeprowadzonej 
przez Urząd Marszałkowski  i oceny Zarządu Województwa. Natomiast Komisja  
przede wszystkim skoncentrowała się na przyjętych i włączonych do Strategii 
zmianach oraz ich spójności z przyjętą wizją rozwoju naszego województwa.   
Przedłożony obecnie dokument jest znacznie bardziej czytelny zarówno              
w wymiarze językowym jak i kierunkowym. Nastąpiła również poprawa jego 
komplementarności wewnętrznej oraz uszczegółowienie analizy SWOT, dziedzin 
działań strategicznych i priorytetów, zachowując przy tym elastyczność w ich 
operacjonalizacji. Podkreślone zostały najważniejsze wyzwania stojące przed 
naszym regionem i działania, które będą podejmowane wraz z ich terytorialnym 
usytuowaniem. Wskazane zostały także polityki horyzontalne, które znajdują się  
w wielu priorytetach tematycznych.  Wprowadzone do Strategii Województwa 
zmiany przyczyniają się do łatwiejszej identyfikacji potencjałów i celów polityki 
regionalnej naszego regionu. Komisja jednak zwróciła uwagę na kilka ważnych 
kwestii, które należy uwzględnić w pracach planistycznych. Jako jedno z 
najważniejszych wyzwań województwa uznano rozwój układu transportowego, 
gdzie niezbędna jest intensyfikacja działań w zakresie wzmocnienia powiązań 
zarówno wewnątrzregionalnych, jak i zewnętrznych, a w szczególności potrzeba 
dobrych powiązań drogowych, kolejowych i lotniczych regionu ze stolicą. 
Konieczne jest zatem opracowanie funkcjonalnego systemu łączącego układ 
dróg wojewódzkich z głównymi ciągami komunikacyjnymi poprzez wskazanie 
priorytetowych dróg dojazdowych i łączników do węzłów autostrady, dróg 
ekspresowych, obwodnic, potrzeb w zakresie modernizacji linii kolejowych oraz 
rozwoju powiązań lotniczych na terenie województwa podkarpackiego. Ponadto 
Komisja debatowała nad terytorializacją działań w zakresie rozwoju funkcji 
metropolitalnych Rzeszowa oraz rozwoju regionalnych biegunów wzrostu,             
w których nastąpi koncentracja środków finansowych w ramach nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Z dotychczasowych doświadczeń 
światowych wynika, że szybki rozwój dużego ośrodka miejskiego odbywa się 
kosztem innych mniejszych ośrodków, a przede wszystkim obszarów 
peryferyjnych. Zatem istnieje potrzeba zapewnienia zrównoważenia rozwoju 
zarówno Rzeszowa jako metropolii, ośrodków subregionalnych oraz 
znajdujących się między nimi obszarami wiejskimi i małymi miastami. Konieczny 
jest dobór właściwych instrumentów wspierania dyfuzji rozwoju ze wskazanych w 
Strategii ośrodków wzrostu na rzecz otaczających je obszarów oraz wzajemne 
wiązanie obszarów słabszego rozwoju z silniejszymi, które powinny wzajemnie 
pozytywnie oddziaływać względem siebie. Szczególną uwagę powinno 
przywiązywać się do określenia wzmacniania możliwości absorpcji impulsów 
rozwojowych przez peryferyjne obszary aby nie doprowadzić do ich 
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marginalizacji społeczno-gospodarczej. Dzięki temu uzyskamy harmonijny i 
zrównoważony rozwój, unikając  dysproporcji  wewnątrz województwa. Te 
kwestie powinny zostać pogłębione poprzez spotkania samorządów celem 
kreowania  sieciowych  powiązań.  Komisja Rozwoju Regionalnego podjęła także 
temat mechanizmów i podmiotów koordynujących realizację Strategii czyli 
wielopodmiotowe i wielopoziomowe zarządzanie rozwojem województwa. 
Nieznany dotychczas model bardzo złożonej współpracy wymaga uświadomienia 
wszystkim partnerom wskazanych w Strategii wyzwań i oczekiwanych od nich 
działań. Zasadnym jest włączanie samorządów,  partnerów społecznych i 
gospodarczych w prace planistyczne mające na celu wdrażanie Strategii 
Województwa. Komisja  postuluje zwołanie konferencji z udziałem organizacji 
społecznych i obywatelskich aby przedstawić schemat obrazujący system 
realizacji Strategii ze wskazaniem podmiotów zaangażowanych w jej wdrażanie 
oraz ich wzajemne relacje. 

Stanowisko komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pan Marszałek Władysław Ortyl przypomniał, że ponad dwa lata temu 30 
przystąpiono do aktualizacji strategii, rok później  w czerwcu 2012 roku 
przedstawiono założenia do aktualizacji a następnie zostały powołane zespoły 
zadaniowe i trwały konsultacje a 17 kwietnia 2013 został przyjęty projekt 
strategii. Następnie strategia została poddana kolejnym konsultacjom 
społecznym i 25 czerwca br. po raz drugi przyjęto projekt strategii a 16 lipca br. 
przeprowadzono pierwsze czytanie projektu. Pan Marszałek podziękował za 
debatę, która miała miejsce na poprzedniej sesji. Stwierdził, że formuła dwóch 
czytań jest skomplikowana ale odnosi się do niej z szacunkiem. Poinformował, 
że radni otrzymali tekst jednolity strategii z naniesionymi poprawkami dla 
ułatwienia wyróżnionymi w tekście. W tekście tym nie ma wprowadzenia, które 
było w poprzednim dokumencie, budziło ono kontrowersje i ono będzie, jest to 
integralna część strategii, pewne przesłanie z poziomu Zarządu i Samorządu 
Województwa. Uwagi, które były w stosunku do niego zostaną skonsumowane w 
tekście.. Zgodnie z wnioskami został zmieniony tytuł i brzmi on – Strategia 
rozwoju województwa podkarpackiego – Podkarpacie 2020. Została 
przeprowadzona konsultacja językowa z uwzględnieniem uwag o dość dużym 
poziomie skomplikowania językowego słownictwa i część zostało skorygowane a 
część nie. Językoznawca – profesor Ożóg wyraził w tej kwestii swoją opinię i 
stwierdził iż strategia jest typowym dokumentem strategicznym, opiera się na 
wielu dokumentach, które taką terminologię stosują i zalecałby aby od tego nie 
odchodzić i nie wprowadzać dysonansu w stosunku do dokumentów na poziomie 
krajowym. Pan Marszałek poinformował, że opracowana została opinia prawna w 
sprawie trybu procedowania nad strategią i w dalszym ciągu jest ona 
podtrzymywana. Pan Marszałek odniósł się do kwestii uwag zgłoszonych przez 
kluby, radnych, komisje. Poinformował, że w sumie złożono 292 wnioski, Zarząd 
uwzględnił 95 wniosków w całości, 12 w części. Okazało się, że 99 uwag było już 
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wcześniej zgłoszonych i zostały wprowadzone do strategii więc były swoistym 
powtórzeniem i należy uznać, że są one w strategii. Nie uwzględniono 84 uwag, 
które radni w dokumencie  pn. Uwagi do strategii złożone w trakcie debaty 
pierwszego czytania są uwzględnione i tak np. Klub Radnych PSL zgłosił uwagi, 
w stosunku do których Zarząd odniósł się z szacunkiem od str. 30 - 38 i łącznie 
było ich 69. W części są one uwzględnione, w części się powtórzyły i kilka uwag 
nie zostało uwzględnionych. Przyjęte uwagi dotyczyły analizy strategicznej 
SWOT, analizy szans i zagrożeń mocnych i słabych stron województwa, w  
części dotyczącej wniosków i rekomendacji i w części dotyczącej projekcji wizji 
scenariuszu rozwoju a  także do części kierunkowej dotyczącej opisu 
zakładanych efektów działań. Wprowadzono również krótkie komentarze co do 
opisu kierunków działań, zostały one w ten sposób jakościowo poprawione. 
Wprowadzone zmiany spowodowały nieznaczna korektę delimitacji obszarów 
strategicznej interwencji i dotyczy to pięciu przypadków. W dwóch przypadkach 
dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich obszarem strategicznej interwencji 
objęto w sumie całe województwo. W sumie było 7 zmian w przypadkach 
delimitacji. Ponadto część zgłoszonych uwag dotyczyło kwestii, które wcześniej 
zostały uwzględnione w dokumencie W sumie więc 1/3 uwag została odrzucona. 
Zdecydowana większość z nich dotyczyła zbyt szczegółowych kwestii, które ze 
względu na poziom uogólnienia dokumentu nie mogły być uwzględnione. Miały 
charakter uwag operacyjnych i bezpośrednio dotyczyły przyszłego Regionalnego 
Programu Operacyjnego i zostaną one przekazane do Departamentu Rozwoju 
Regionalnego i tam zostaną skonsumowane i ich los się nie kończy. Wkład w 
pracach nad dokumentem z debaty i uwag będzie wykorzystywany w dalszych 
pracach nad dokumentami operacyjnymi naszego województwa. Niewielka część 
uwag dotyczyła propozycji w zakresie zmian układu metodologicznego, 
wydzielenia nowych specjalnych priorytetów kierunków działań dotyczących 
obszarów zapóźnionych. Ze względu na finalizację prac nie można było włączać 
nowych priorytetów bo byłyby to zbyt zasadnicze zmiany, które mogłyby 
spowodować powtórzenie konsultacji i wydłużenie procesu przygotowywania 
strategii. Część uwag dotyczyła kwestii wewnętrznej struktury organizacyjnej, 
zwłaszcza w zakresie drogi krajowej nr 9. Troska o drogę jest ważna i żeby 
zmienić jej status ale była uwaga w tym zakresie z Ministerstwa Infrastruktury i 
Transportu, że droga ta nie powinna znaleźć się w dokumencie. Nie ma jej w 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 20130 roku oraz w 
dokumentach realizacyjnych GDDKiA. Zarząd uważa, że jest ona 
perspektywicznie drogą istotną natomiast musi ona przebiegać całkowicie po 
nowym śladzie gdyż nie ma szans aby mogła się ona ulokować i zmieścić w tej 
zwartej zabudowie dlatego też dokumentem, który powstanie jako drugi po 
strategii będzie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Województwa 
Podkarpackiego i tam mogą się pojawić wnioski w stosunku do tej drogi 
ekspresowej poprzez wyznaczenie jej przebiegu i to będzie prowadzić do 
dalszych działań gmin przez które droga mogłaby przebiegać. Dlatego też 
Zarząd nie odrzuca w całości tego wniosku i będzie on konsumowany w pracach 



13 
 

13 
 

nad kolejnymi dokumentami strategicznymi. Jeśli chodzi o propozycję dotyczącą 
poszerzenia aglomeracji rzeszowskiej to wyszli naprzeciw autorom i 
zaproponowali rozszerzenie potencjalnego bieguna wzrostu przez Rzeszów – 
Łańcut – Kolbuszową i Sokołów. Uwaga dotycząca wyodrębnienia programów 
rozwoju czyli wprowadzenia nowych priorytetów tematycznych , nowych 
kierunków to została ona uznana za uwagę zawartą w dotychczasowych 
zapisach strategii. Aktualizowana strategia obejmuje obszary strategicznej 
interwencji, następuję terytorializacja działań. Ważny jest element podejścia 
projektowego  bowiem Zarząd zwraca się do radnych i instytucji w województwie 
o aktywność i jest to element, który będzie doprowadzał do wewnętrznej 
równowagi strategii jako dokumentu i rozwoju województwa. Jako przykład 
można podać  Dwie podstrategie tj. Bieszczady i Błękitny San. Jest dokument i 
zapisy strategiczne do wyodrębnionego obszaru i jeśli będzie przedsięwzięcie 
projektowe to będzie również efekt, który należy uzyskać i praca nad nimi będzie 
bardzo długa. Jeśli chodzi o procedurę uchwalania strategii to jest ona 
skomplikowana i złożona ale Zarząd podejmie prace w kierunku zmiany tego 
trybu uchwalania w odniesieniu do ewentualnych propozycji zmian. Jeśli Zarząd 
zdecyduje się na wprowadzenie listy przedsięwzięć strategicznych o kluczowym 
znaczeniu to musiałoby to być czynione w formule dwóch czytań i Zarząd 
zaproponuje w tej kwestii uproszczenia, zostanie to również poddane dyskusji na 
komisjach i na forum Sejmiku. Jeśli chodzi o opinię Komisji Rozwoju 
Regionalnego i zawarte w niej sugestie to strategia będzie nowelizowana w 
wyniku zmian wewnętrznych i zewnętrznych a elementem, który będzie to 
konsumował albo będzie wyjściem naprzeciw aktywności, którą wykazała 
Komisja będzie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, które będzie 
monitorowało postęp polityki spójności w nowej perspektywie finansowej, będzie 
patrzyło na realizację strategii i przedkładało do Zarządu swoje opinie a ten 
będzie je przedkładał Sejmikowi. Pan Marszałek zwrócił się z prośba o przyjęcie 
aktualizowanej strategii. 

 

Dyskusja nad wnioskami i poprawkami zgłoszonymi do projektu 
zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w trakcie głosowania nad 
wnioskami nie będzie można prowadzić dyskusji dlatego prosi o zabieranie go w 
tej części realizacji niniejszego punktu porządku obrad. 

Radny Sławomir Miklicz zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Sejmiku 
aby jeszcze raz jasno określić proces głosowania bo będzie to trudny element 
procedowania. Art. 50 Statutu mówi, że jeśli chodzi o Komisję Budżetu, Mienia i 
Finansów to opiniuje ona wieloletnie prognozy i programy rozwoju województwa, 
więc nie tylko jedna komisja powinna się tym zajmować. Radny poinformował, że 
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strategia jest dobrze przygotowana i dlatego też będą za nią głosować. Wskazują 
uchybienia proceduralne aby później nie było problemów  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że zadanie jest trudne bowiem jest około 
300 wniosków i zostało to spisane w materiale, który otrzymali materiał. Radni 
również otrzymali tekst jednolity strategii z odznaczonymi wnioskami, które 
zostały uwzględnione przez Zarząd. Poinformował, że autopoprawka Zarządu 
jest najdalej idąca , Zarząd uwzględnił około 100 wniosków i on zaproponuje 
przegłosowanie jej w całości, w przypadku jej przyjęcia do przegłosowania 
pozostaną wnioski nieuwzględnione lub uwzględnione w części. Poinformował, 
że jeśli nie będzie głosów sprzeciwu to nie będzie przedstawiał wniosków w 
całości a jedynie nr wniosku i jego autora i skrótową informację czego wniosek 
dotyczy. Po przegłosowaniu wniosków zostanie przegłosowany projekt uchwały z 
ewentualnie przegłosowanymi wnioskami. 

Radny Władysław Stępień stwierdził, że zawsze w tak ważnych debatach  jak 
budżet państwa, rozwój ważnych dziedzin gospodarki każdy otrzymywał 
informacje jakie zgłoszone wnioski zostały uwzględnione a jakie nie i wtedy radni 
wiedzą jak mają się zachować. Wnioski zgłaszane przez kluby służą również do 
rozmów z ludźmi, samorządami i organizacjami gospodarczymi, które oczekują 
czy ich propozycje znajda się w strategii do 2020 roku. Przypomniał, że podczas 
debaty w trakcie pierwszego czytania pytał czy ludzie w 2020 roku w wyniku 
realizacji strategii będą lepiej i dostatniej żyć i to jest najważniejsze dla ludzi. 
Radni są przedstawicielami Sejmiku i muszą to wszystko przełożyć na język tzw. 
publiczny. Radny w imieniu Klubu Radnych PSL podziękował za wnioski, które 
zostały uwzględnione w strategii. Zwrócił się z pytaniem czy Marszałek ma 
wstępna opinię stosownych przedstawicieli rządu, który realizując swoje 
instrumenty wspierać nasze zadania. Pytał czy Minister Rozwoju Regionalnego, 
Minister Rolnictwa  znają zarys strategii i czy jest wstępna opinia, że rząd będzie 
ją popierał.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że radni pocztą elektroniczna otrzymali 
materiał, o którym mówi radny zgodnie z zasadą, że radni powinni mieć pełną 
wiedzę jak zostały potraktowane poszczególne wnioski. Ponadto radni otrzymali 
tekst jednolity strategii z naniesionymi kolorem czerwonym poprawkami 
uwzględnionymi przez Zarząd.  

Radny Władysław Stępień potwierdził, że otrzymał niniejszy materiał. 

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, ze dokument jest znany stronie 
rządowej i był omawiany na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i to co mówił w 
kwestii drogi S-9 to jedna z uwag stamtąd  pochodzących jako negacja. Strategia 
jest dokumentem, który będzie potrzebny do negocjacji Kontraktu  dla 
województwa.   
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Radny Dariusz Sobieraj odniósł się do wniosku nr 178 w sprawie dziedziny 
działań strategicznych: „Sieć Osadnicza”, Priorytet tematyczny:3.5. Spójność 
przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu – wpisanie duopolu miast 
Krosno – Jasło jako rzeczywistego bieguna wzrostu i naniesienie stosownych 
zmian w OSI dla kierunków działań w tym priorytecie tematycznym. Jest to 
sprawa bardzo ważna szczególnie dla tego obszaru województwa. W tej sprawie 
wpłynęło w sierpniu pismo od Burmistrza Jasła kierowane do pana Marszałka 
Ortyla, w którym pisze on o ważnych rzeczach, które radni powinni poznać. 
Radny poinformował, że na sali obrad obecny jest Burmistrz Jasła i Prezydent 
Krosna. Prosił o dopuszczenie do głosu Burmistrza Miasta Jasło. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w tej procedurze podczas 
pierwszego czytania dokumentu  była możliwość dyskusji na ten temat z 
udziałem zaproszonych gości natomiast nie chce w tej chwili czynić precedensu 
bo musiałby pozwolić na debatę w stosunku do pozostałych 100 wniosków. W 
głosowaniu będzie możliwość rozstrzygnięcia wniosku.  

Radny Dariusz Sobieraj stwierdził, że szkoda iż radni nie mogliby wysłuchać 
argumentacji i myśli iż miejscowości Jasło, Dukla, Rymanów, Brzozów zostały w 
tym miejscu pominięte.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do wypowiedzi radnego 
stwierdzając, że jest to jeden z obszarów, który będzie podlegał szczególnej 
obserwacji bo jak radny powiedział były takie wnioski i trafiły one od radnych i 
Burmistrza. Marszałek poinformował, że potwierdza pismo, argumentacje i 
rozmowę z Burmistrzem Jasła oraz pismo od Prezydenta Krosna . Podkreślił, że 
obszar umieszczony jest jako obszar potencjalnego bieguna wzrostu i są 
przesłanki wynikające z pisma, że będą czynione pewne prace i projekty, 
budowana będzie strategia współpracy. Mówi się, że trzy miasta tj. Jasło, Krosno 
i Sanok będą wchodziły w te relacje a wcześniej mówiono o Gorlicach, i jest to 
swoisty równoległy pas aktywności gospodarczej i należy na to zwrócić uwagę. 
Stwierdził, że będzie to  jedna  z pierwszych nowelizacji jeśli potwierdzą się 
kwestie podnoszone przez radnych i pana Burmistrza  i jest to nieodległa 
przyszłość. Wszystkie dokumenty i analizy opracowane na poziomie krajowym i 
w województwie musiałyby mieć wadę czyli musieliby inne kryteria do określania 
tych obszarów zastosować do Krosna i Jasła a inne do pozostałych i wszystko 
byłoby zgodne w dokumentach . Niestety nie można tak uczynić, jest ekspertyza, 
są analizy, które mają jednakowe kryteria dla wszystkich i prosi aby to tak 
zostało. Jest natomiast deklaracja ze strony Zarządu, że będzie on zwracał 
specjalną uwagę na te problemy i będzie to jedna z pierwszych rzeczy, która 
powinna być podejmowana przez Regionalne Centrum Analiz Strategicznych 
jako kwestia, która musi być bacznie obserwowana.  

Radny Dariusz Sobieraj zwrócił się z prośba aby pilnować tej kwestii bo interesy 
gospodarcze miasta Jasła, Sanoka, Krosna i Gorlic przekraczają granice 
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naszego województwa. Wyraził nadzieję, że jeśli Marszałek złożył deklarację w 
tej sprawie to będzie to pilotował i miał na uwadze.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z pytaniem czy jest wniosek o odrzucenie 
projektu uchwały w całości. 

W związku z brakiem powyższego wniosku i akceptacja procedury glosowania 
nad wnioskami Przewodniczący Sejmiku zarządził przeprowadzenie głosowania 
nad wnioskami do strategii a bazą do jego przeprowadzenia jest materiał 
Zarządu Województwa zawierający zgłoszone wnioski. 

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego do wniosków, uwag i 
poprawek zgłoszonych w ramach pierwszego czytania projektu zaktualizowanej 
strategii stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Najpierw poddano pod głosowanie wniosek Zarządu o uwzględnienie 
kilkudziesięciu wniosków (autopoprawka) do projektu strategii. 

Wniosek niniejszy został przyjęty jednogłośnie (25 głosami za). 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddawał pod głosowanie wnioski 
nieuwzględnione przez Zarząd Województwa.  

Za wnioskiem nr 7 zgłoszonym Komisję Rozwoju Regionalnego oraz radną Lidię 
Błądek dotyczącym wsparcia rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne 
źródła energii głosowało 14 radnych, 9 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. 

Wniosek został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 8 zgłoszonym Komisję Rozwoju Regionalnego oraz radną Lidię 
Błądek dotyczącym wsparcia rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne 
źródła energii głosowało 8 radnych, 16 radnych było przeciw, nikt nie  wstrzymał 
się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 9 zgłoszonym Komisję Rozwoju Regionalnego dotyczącym 
bezpieczeństwa energetycznego i racjonalnego wykorzystania energii głosowało 
6 radnych, 15 radnych było przeciw, 3 radnych  wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 14 zgłoszonym Komisję Rozwoju Regionalnego dotyczącym 
wprowadzenia zapisu ”budowa obwodnic miast i wsi w ciągach dróg 
wojewódzkich” głosowało 10 radnych, 15 radnych było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
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Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 26 zgłoszonym Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i 
Zatrudnienia dotyczącym dopisania do Wprowadzenia po słowach Tarnobrzeg – 
Sandomierz – Stalowa Wola słowa Nisko  głosowało 8 radnych, 15 radnych było 
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 32 zgłoszonym Komisję Budżetu, Mienia i Finansów 
dotyczącym dodania wskaźnika pokazującego liczbę obiektów sportowych 
głosowało 3 radnych, 20 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od 
głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 41 zgłoszonym Komisję Gospodarki i Infrastruktury dotyczącym 
podtrzymania własnego stanowiska w kwestii kierunku działań 3.1.1  głosowało 5 
radnych, 18 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 43 zgłoszonym Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz radnego Stanisława Bartnika dotyczącym konieczności wpisania do strategii 
budowy siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej głosowało 6 
radnych, 15 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 47 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym 
zabezpieczenia obiektów przed powodzią głosowało 4 radnych, 17 radnych było 
przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 52 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym rozwoju 
programu „Podkarpacka wołowina”  głosowało 3 radnych, 18 radnych było 
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 54 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym 
wprowadzenia nowego systemu ochrony płodów rolnych i produktów rybackich 
głosowało 2 radnych, 16 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od 
głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 
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Za wnioskiem nr 59 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym budowy 
chodników przy drogach wojewódzkich przebiegających przez wsie głosowało 8 
radnych, 16 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 60 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym 
kontynuacji budowy ścieżek rowerowych głosowało 6 radnych, 17 radnych było 
przeciw, nikt nie  wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 61 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym realizacji 
ścieżek ekologicznych głosowało 6 radnych, 17 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 62 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym 
kontynuacji realizacji programu „Bezpieczne boisko wiejskie” głosowało 8 
radnych, 16 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 63 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym 
rozpoczęcia realizacji programu „Przyjazna  remiza” głosowało 6 radnych, 18 
radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 66 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym 
dofinansowana programu likwidacji pokryć dachowych na wsi głosowało 8 
radnych, 15 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 69 zgłoszonym przez Klub Radnych PSL dotyczącym uwag 
końcowych głosowało 5 radnych, 15 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało 
się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 79 zgłoszonym przez radną Lidię Błądek dotyczącym włączenia 
Powiatu Niżańskiego do terytorializacji  głosowało 9 radnych, 15 radnych było 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Radna Lidia Błądek wycofała wniosek nr 84 w części, której Zarząd nie 
uwzględnił.  
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Za wnioskiem nr 86 zgłoszonym przez radną Lidię Błądek dotyczącym dziedziny 
działań strategicznych „Środowisko i Energetyka” głosowało 9 radnych, 13 
radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 87 zgłoszonym przez radną Lidię Błądek dotyczącym dziedziny 
działań strategicznych „Środowisko i Energetyka” głosowało 3 radnych, 17 
radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Radna Lidia Błądek wycofała wniosek nr 88 informując, iż pokrywa się on z 
wnioskiem  już przyjętym. Wycofała również wniosek nr 90 w związku z 
przyjęciem wniosku nr 7. 

Za wnioskiem nr 92 zgłoszonym przez radnego Stanisława Bartnika dotyczącym 
dziedziny działań strategicznych „Sieć Osadnicza” głosowało 3 radnych, 13 
radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 93 zgłoszonym przez radnego Stanisława Bartnika dotyczącym 
dziedziny działań strategicznych „Sieć Osadnicza” głosowało 5 radnych, 13 
radnych było przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 95 zgłoszonym przez radnego Stanisława Bartnika dotyczącym 
wpisania do strategii inwestycji pn. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką głosowało 6 radnych, 14 radnych 
było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że nie podtrzymuje żadnego z wniosków 
złożonych przez niego a nie  uwzględnionych przez Zarząd.  

Za wnioskiem nr 97 zgłoszonym przez radnego Janusza Magonia dotyczącym 
wprowadzenia zapisów do analizy SWOT głosowało 6 radnych, 14 radnych było 
przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Wniosek nr 98 został wycofany przez radnego Janusza Magonia. 

Za wnioskiem nr 101 zgłoszonym przez radnego Janusza Magonia dotyczącym 
Kapitału ludzkiego i społecznego głosowało 7 radnych, 15 radnych było przeciw, 
2 radnych wstrzymało się od głosu. 
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Wniosek nie został uwzględniony. 

Wniosek nr 103 został wycofany przez radnego Janusza Magonia. 

Za wnioskiem nr 105 zgłoszonym przez radnego Janusza Magonia dotyczącym 
Kapitału ludzkiego i społecznego głosowało 5 radnych, 16 radnych było przeciw, 
4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Wniosek nr 106  został wycofany przez radnego Janusza Magonia. 

Za wnioskiem nr 109 zgłoszonym przez radnego Janusza Magonia dotyczącym 
Kapitału ludzkiego i społecznego – podjęcie działań na rzecz powrotu 
repatriantów i ich potomków do Polski  głosowało 3 radnych, 18 radnych było 
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Wniosek nr 111  został wycofany przez radnego Janusza Magonia. 

Za wnioskiem nr 120 zgłoszonym przez radnego Janusza Magonia dotyczącym 
Kapitału ludzkiego i społecznego – wnioski z diagnozy głosowało 5 radnych, 17 
radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Za wnioskiem nr 121 zgłoszonym przez radnego Janusza Magonia dotyczącym 
Kapitału ludzkiego i społecznego – wnioski z diagnozy głosowało 4 radnych, 15 
radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Wnioski nr 123, 125, 131, 133 oraz 142 i 145   zostały wycofane przez radnego 
Janusza Magonia. 

Za wnioskiem nr 141 zgłoszonym przez radnego Janusza Magonia dotyczącym 
Kapitału ludzkiego i społecznego – uzupełnienie zapisów w zakładanych 
efektach realizowanych działań 2.4.1  głosowało 4 radnych, 17 radnych było 
przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony 

Wniosek nr 151  został wycofany przez radnego Janusza Magonia. 

Za wnioskiem nr 159 zgłoszonym przez radnego Janusza Koniecznego  
dotyczącym str. 32 Celu 1 Priorytetu 1.3 Turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe  
głosowało 12 radnych, 13 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 
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Za wnioskiem nr 166 zgłoszonym przez radnego Jana Tarapatę  dotyczącym 
modernizacji linii kolejowych głosowało 7 radnych, 12 radnych było przeciw, 3 
radnych  wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Radna Ewa Draus wycofała częściowo nieuwzględniony wniosek nr 174 oraz 
wniosek nr 177. 

Za wnioskiem nr 178 zgłoszonym przez radnego Janusza Koniecznego, 
Tadeusza Majchrowicza i Dariusza Sobieraja  dotyczącym wpisania duopolu 
miast: Krosno-Jasło jako rzeczywistego bieguna wzrostu głosowało 10 radnych, 
12 radnych było przeciw, 3 radnych  wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 182 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym aktywności Euroregionu Karpackiego w dziedzinie gospodarki 
głosowało 9 radnych, 11 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od 
głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 185 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym aktywności Euroregionu Karpackiego w zakresie kultury i kapitału 
ludzkiego głosowało 8 radnych, 13 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 186 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym dodania do 1.4. Analiza SWOT w kategorii SZANSE - utworzenie 
wyspecjalizowanych sieci współpracy transgranicznych, instytucji oraz 
dostępność funduszy w dziedzinie międzynarodowej głosowało 4 radnych, 14 
radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 189 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym aktywności Euroregionu Karpackiego w zakresie wdrażania 
Konwencji Karpackiej  głosowało 3 radnych, 13 radnych było przeciw, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 191 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym dodania kolejnego Priorytetu tematycznego w dziedzinie działań 
strategicznych „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”- 1.6. Współpraca 
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międzynarodowa i terytorialna  głosowało 3 radnych, 14 radnych było przeciw, 3 
radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 197 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym dodania punktu o brzmieniu działalność i funkcjonowanie 
Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska na 
obszarze funkcjonalnym Rzeszowa w 1.4 Analiza SWOT głosowało 3 radnych, 
14 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 198 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym wprowadzenia nowej nazwy i zakresu priorytetu tematycznego 3.3 
Funkcje metropolitarne Rzeszowa – rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracja 
Rzeszowska głosowało 4 radnych, 14 radnych było przeciw, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 202 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym zmiany treści celu w dziedzinie działań strategicznych „Sieć 
osadnicza” Priorytet tematyczny 3.3 Funkcje metropolitarne Rzeszowa głosowało 
2 radnych, 14 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 203 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym zmiany nazwy kierunku działań 3.3.3 w dziedzinie działań 
strategicznych „Sieć osadnicza” Priorytet tematyczny 3.3 Funkcje metropolitarne 
Rzeszowa głosowało 3 radnych, 15 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało 
się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 204 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym zmiany nazwy kierunku działań 3.3.4 w dziedzinie działań 
strategicznych „Sieć osadnicza” Priorytet tematyczny 3.3 Funkcje metropolitarne 
Rzeszowa głosowało 2 radnych, 18 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało 
się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Za wnioskiem nr 205 zgłoszonym przez radnego Mieczysława Miazgę  
dotyczącym zmiany OSI dla kierunków działań 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 i 3.3.4 w 
dziedzinie działań strategicznych „Sieć osadnicza” Priorytet tematyczny 3.3 



23 
 

23 
 

Funkcje metropolitarne Rzeszowa głosowało 2 radnych, 17 radnych było 
przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Radny Fryderyk Kapinos wycofał wnioski nr 206 i 207. 

Za wnioskiem nr 208 zgłoszonym przez radnego Fryderyka Kapinosa  
dotyczącym zmiany Priorytetu tematycznego 1.4 Rolnictwo  głosowało 7 radnych, 
10 radnych było przeciw, 4  radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Radny Fryderyk Kapinos wycofał wnioski nr  211, 212  i  215. 

Za wnioskiem nr 216 zgłoszonym przez radnego Fryderyka Kapinosa  
dotyczącym zmiany opisu dla OSI Kierunku działań 4.3.3 Wsparcie rozwoju 
energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii w dziedzinie działań 
strategicznych „Środowisko i Energetyka” głosowało 9 radnych, 10 radnych było 
przeciw, 2  radnych wstrzymało się od głosu. 

Wniosek nie został uwzględniony. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że kolejne wnioski były złożone przez 
niego i wycofuje je dlatego nie będą głosowane. Część z nich została 
uwzględniona, część nie. Poinformował, że nie był on inspiratorem wszystkich 
wniosków lecz chciał jako Przewodniczący Sejmiku zebrać wszystkie te, które 
zostały  zgłoszone w trakcie debaty i przekazać je do analizy Zarządu .  

Podkreślił, że jako jedyny, wniosek radnej Lidii Błądek został uwzględniony. 

Przewodniczący Sejmiku podziękował obsłudze technicznej sesji za sprawne 
przeprowadzenie głosowania nad licznymi wnioskami. 

 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – pani Lidia Błądek podziękowała radnym za 
przegłosowanie jej wniosku i jednocześnie wniosku Komisji Rozwoju 
Regionalnego. Stwierdziła, że być może dzięki temu powstanie na północy 
województwa nowe uzdrowisko w związku z objęciem  programem wykorzystania 
wód geotermalnych  

Następnie Przewodniczący Sejmiku odczytał radnym projekt przedmiotowej 
uchwały wraz z poprawkami do treści załącznika  i poddał go pod głosowanie  

Radni głosowali jednomyślnie (25 głosami za) za podjęciem uchwały. 

Uchwała Nr XXXVII/697/13 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Pan Marszałek Władysław Ortyl w imieniu Zarządu Województwa podziękował za 
głosowanie. Podkreślił, że szczególne podziękowania należą się tym, którzy 
uczestniczyli aktywnie w pracach tj. radnym, poprzedniemu Zarządowi, 
samorządom wszystkich szczebli biorącym udział w konsultacjach, instytucjom 
wojewódzki, Wojewodzie, jednostkom samorządowym Województwa 
Podkarpackiego. Poinformował, że Zarząd wszelkie wnioski i uwagi traktuje jako 
wyraz i aktywność wszystkich obywateli oraz przejaw troski ze strony radnych o 
dobro Województwa Podkarpackiego . 

Następnie Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ogłasza ½ godziny 
przerwy,  w trakcie której będą mogły zebrać się komisje. 

Radny Fryderyk Kapinos zwrócił się z pytaniem czy Komisja Gospodarki i 
Infrastruktury musi opiniować kandydata do składu Rady Nadzorczej WFOŚiGW. 

Przerwa rozpoczęła się o godzinie 13.05. 

Po przerwie o godzinie 13.45 wznowiono obrady. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Edukacji , Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku – pan Wojciech Buczak przedstawił radnym projekt 
uchwały informując iż zmiana uchwały polega na dodaniu w § 1 pkt 8 – tj., że na 
członka komisji  wybiera się pana Jana Burka.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był, przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że na sali obecnych jest 24 radnych  
więc jest quorum i uchwała została podjęta.  

Prosił radnych o dyscyplinę i obecność na sali obrad.   

 

Uchwała Nr XXXVII/698/13 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku – pan Wojciech Buczak przedstawił radnym projekt 
uchwały informując iż projekt uchwały zakłada zmianę składu komisji poprzez 
odwołanie zCzłonka Zarządu – pana Bogdana Romaniuka, który złożył 
rezygnację z funkcji Przewodniczącego Klubu Radnych „Prawica 
Rzeczypospolitej” oraz powołanie do jej składu radnego Tadeusza Majchrowicza, 
który jest nowym Przewodniczącym wspomnianego klubu.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/699/13 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego 
lokalu mieszkalnego oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Mienia i Finansów oraz 
Komisję Gospodarki i Infrastruktury. 

Dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Mieniem poinformował, że 
sprawa dotyczy budynku tzw.  Wodomistrzówki w Wilczej Woli. Jest to lokal 
zajmowany przez pracownika Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie, który jest konserwatorem i dogląda zapory na Zalewie w 
Maziarni. Wystąpił on z wnioskiem o sprzedaż z bonifikatą tego lokalu 
mieszkalnego a ponieważ Województwo nie ma w swoich zadaniach 
prowadzenia lokali mieszkalnych, więc te które są starają się zbywać. Zgodnie z 
uchwałą Sejmiku z 2010 roku jeśli użytkownik lokalu nabywa lokal i płaci całą 
kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego, udzielana jest mu bonifikata w 
wysokości 70%, natomiast jeśli ponadto rezygnuje z kaucji z odsetkami to 
bonifikata jest jeszcze większa o 12% - w sumie 82%.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/700/13 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w 
Krośnie przy ul. Grodzkiej. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Mienia i Finansów oraz 
Komisję Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej.  

Dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Mieniem poinformował, że 
chodzi o nieruchomość położoną na terenie tzw. starego szpitala w Krośnie przy 
ul. Grodzkiej. Budynek ten był kiedyś budynkiem Oddziału Chorób zakaźnych, od 
kilku lat jest jednak nie użytkowany ze względu na zły stan techniczny. Dyrekcja 
szpitala wystąpiła z informacją o rezygnacji z użytkowania obiektu ze względu na 
zbyt duży koszt remontu kapitalnego . Obiekt został wyceniony przez 
rzeczoznawcę w maju br. na kwotę 570 tysięcy złotych. W związku z faktem, iż 
jest on zbędny do działalności statutowej szpitala jest wniosek o sprzedaż w 
formie przetargu nieograniczonego.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XXXVII/701/13 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia projektu Plany Gospodarki odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego zmienionej uchwałą NR XXVIII/540/12 z dnia 
21 grudnia 2012 r. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt niniejszej uchwały i 
poinformował, ze został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/702/13 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
(Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. Zm.) + 
AUTOPOPRAWKA 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt niniejszej uchwały i 
poinformował, że został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały wraz z autopoprawką. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/703/13 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Harasiuki. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/704/13 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola 
Żyrakowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Żyrakowska.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/705/13 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji 
Głogów Małopolski i Przewrotne. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/706/13 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Podkarpackiemu w 
Krośnie. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/707/13 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/708/13 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Marii 
Konopnickiej  w Żarnowcu i przekazania do uzgodnienia z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/709/13 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku i przekazania do uzgodnienia z 
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/710/13 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury służącej ochronie 
i promocji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej. 

Przewodniczący Sejmiku  poinformował, że uchwała ma charakter intencyjny i 
wynika z debaty nad strategią. 

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

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że uchwała ma charakter 
intencyjny i nie określa na dzień dzisiejszy miejsca, budynku gdzie to muzeum, a 
właściwie coś szerszego mogłoby zaistnieć. Podkreślił, że Kresy są bardzo 
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ważne z punktu widzenia naszych dziejów i prawdziwym jest stwierdzenie, że 
temu kto nie zna historii kresów trudno zrozumieć dzieje całej Rzeczypospolitej. 
Poinformował, że patrzą na to jako pewną konieczność zagospodarowania, 
odszukania wszystkich dokumentów i całego dziedzictwa kresów, które na tych 
ziemiach się wytworzyło. Jest to również bardzo ważne z punktu widzenia 
budowania pewnych relacji międzynarodowych i nie ma na myśli złych zamiarów 
ale chcą popatrzeć na to jako na dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Nie chcą również wiązać muzeum terytorialnie z danym obszarem i gdyby 
używano pojęć jak kresy wschodnie byłoby to błędem albo ograniczeniem. Nie 
chcą również aby Kresy były nazywane pograniczem kultur bo ta granica nigdy 
nie była na przestrzeni wieków w sposób ostry zarysowana. Przestrzeń 
specyficzna dla kresów w trakcie całej naszej historii współistniała i przenikała się 
nawzajem. Należy pamiętać o tym, że klucz do zrozumienia Polski to także 
niezwykle istotny rys tożsamości historycznej, w którym odnajdują się zwłaszcza 
nasi wybitni twórcy, poeci doby romantyzmu. Można stwierdzić w pewnym 
uproszczeniu, że najwybitniejsi z nich byli kresowiakami. Pan Marszałek 
poinformował, że do tej kwestii odniósł się pozytywnie Starosta Lubaczowski, 
który jest organem prowadzącym dla Muzeum Kresów w Lubaczowie. Podkreślił, 
że Samorząd Województwa nie chce zawłaszczyć tej nazwy ani likwidować tego 
muzeum. Intencją na dzisiaj, jeśli miałaby się ona kiedykolwiek materializować to 
w najbliższych ale  w sensie stworzenia formuły wirtualnego muzeum, które 
pokazywałoby całe dziedzictwo kultury, architektury, dorobek wielkich rodów, 
które funkcjonowały na tych obszarach i pokazywałyby rolę kościoła na tym 
obszarze.  Umożliwiłoby to również integrację wszystkich narodów, które 
przyczyniały się do powstania dziedzictwa na tym terenie.  

Radny Zdzisław Nowakowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji 
Edukacji zgadzając się w pełni z argumentami Marszałka o potrzebie utworzenia 
takiej instytucji, podnosił kwestię aby tytuł uchwały nie mylił a czyni to bo mówi o 
utworzeniu. Radny zwrócił uwagę czy w tytule i treści uchwały nie powinno być - 
w sprawie intencji utworzenia instytucji kultury lub zamiaru utworzenia instytucji 
kultury służącej ochronie i promocji dziedzictwa Kresów dawnej 
Rzeczypospolitej. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z pytaniem do Marszałka Województwa 
czy można  wprowadzić jako autopoprawkę – w sprawie intencji utworzenia 
instytucji.  

Pan Marszałek poinformował, że taka jest intencja Zarządu, że na ten moment 
nie jest to utworzenie lecz intencja w kierunku utworzenia. Stwierdził, że nie widzi 
w tej kwestii sprzeczności.. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że w związku z powyższym będzie 
autopoprawka w tytule projektu uchwały – „w sprawie intencji utworzenia …” i 
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odczytał treść projektu uchwały oraz poddał pod głosowanie projekt niniejszej 
uchwały wraz z autopoprawką.  

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 2 radnych było przeciw, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu.   

Uchwała Nr XXXVII/711/13 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji aglomeracji 
Kańczuga. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska.  

 W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/712/13 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska zawierającego protest 
wobec projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie 
wyłączeń blokowych. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że działanie to może spowodować 
załamanie systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i likwidację 
części miejsc pracy.  

Członek Zarządu Województwa – pan Tadeusz Pióro przypomniał, ze na sesji 
czerwcowej przyjmowano do wiadomości stanowisko Zarządu w sprawie 
niniejszego protestu gdyż było zagrożenie, ze jeśli zostanie on zgłoszony do 30 
czerwca br. to może nie mieć takiej skuteczności w przeciwdziałaniu wejścia tego 
rozporządzenia Komisji od przyszłego roku. Poinformował, że uczestniczył 
ostatnio w spotkaniu ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych, którzy 
bardzo prosili o stanowisko Sejmiku w tej kwestii. Były już w tej sprawie 
stanowiska sejmików województw małopolskiego, lubelskiego, że to umacnia ten 
protest. Najprawdopodobniej rozporządzenie Komisji Europejskiej wejdzie w 
życie  nie z terminem 2014 lecz późniejszym. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej oraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.  
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W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/713/13 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Arboretum i Zakładu 
Fizjografii  w Bolestraszycach. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

Uchwała Nr XXXVII/714/13 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 
2014 pomocy finansowej. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że z zasady jest i był przeciwny 
udzielaniu pomocy finansowej. Radny wnioskował aby uzasadnienia, które są 
pod każdą uchwałą o udzieleniu pomocy były uzasadnieniem a nie informacją. 
Radny stwierdził – czy z tego uzasadnienia wynika ,że należy udzielić pomocy ?  
i zwrócił uwagę, że  tym konkretnym projekcie uchwały należałoby poprawić 
uzasadnienie.   

Przewodniczący Sejmiku przytoczył treść uzasadnienia, które radni otrzymali w 
materiałach na sesję.  Województwo może udzielać innym jednostkom 
samorządu terytorialnego pomocy finansowej. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Placówek im. .Jana Pawła II w 
Lubaczowie. Jest on jedyną tego typu placówką w południowowschodniej Polsce. 
Zapewnia kształcenie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum dzieciom i 
młodzieży zdemoralizowanej i niedostosowanej społecznie. Zespół Placówek im. 
Jana Pawła II w Lubaczowie prowadzony jest przez Powiat Lubaczowski. Mając 
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na uwadze regionalny charakter tego ośrodka Samorząd Województwa 
Podkarpackiego zawarł w dniu 21 stycznia 2005 r. z Powiatem Lubaczowskim 
porozumienie, zgodnie z którym Zarząd Województwa Podkarpackiego 
zobowiązał się przedstawiać w poszczególnych latach, Sejmikowi Województwa 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wydatki związane z 
prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego. Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od różnicy 
pomiędzy subwencją oświatową a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi 
prawidłowe funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jednak 
nie więcej niż 400.00,-zł. Przy takiej regulacji przekazanie pomocy finansowej 
możliwe jest po ustaleniu różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami 
funkcjonowania Ośrodka a subwencją oświatową. Przewodniczący sejmiku 
stwierdził, że dla radego Cholewińskiego nie jest to uzasadnione, dla Zarządu 
tak, radni zdecydują w tej kwestii w głosowaniu.  

Wicemarszałek Województwa – pan Jan Burek zwrócił się do radnego 
Cholewińskiego, że powinien wiedzieć iż dokładnie takie uchwały były 
podejmowane co roku za jego kadencji, kiedy sprawował funkcję Marszałka. 
Poinformował, ze wynika to z podpisanego porozumienia pomiędzy Samorządem 
Województwa a Samorządem Powiatu Lubaczowskiego, nic się nie zmieniło i 
dokładnie tak jest napisane w porozumieniu.  

Radny Czesław Łączak poinformował, że chce odnieść się do zasady, która 
wygłosił radny Zygmunt Cholewiński iż jest przeciwny udzielaniu pomocy. 
Stwierdził, ze dobrze jest jeśli Województwo Podkarpackiego otrzymuje pomoc, 
również od samorządów i państwa a jeszcze lepiej jeśli Samorząd Województwa 
może pomagać i byłoby dobrze gdyby radny Cholewiński przyłączył się do tych, 
którzy będą pomagać i na to liczy na kolejnych sesjach. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że jego argumentacja nie jest 
odosobniona. W kolejnych projektach uchwał w uzasadnieniach  są stwierdzenia, 
że wydaje się zasadne. Stwierdził, że – albo jest zasadne , albo wydaje się 
zasadne. Tutaj takiego stwierdzenia nie ma dlatego wywołał tę dyskusję a 
kolejne uchwały o udzieleniu pomocy mają takie uzasadnienie. Stwierdził, że 
nawet jest to podstawa do tego aby wzywać do usunięcia braków prawnych i 
uchylenia uchwały. Stwierdził, że jego uwaga jest zasadna. Ponadto jeśli chodzi 
o pomoc innym jednostkom to należy zauważyć, że Województwo Podkarpackie 
jeśli chodzi o zadłużenie zbliża się w tej chwili do 40%. Jednostki samorządowe, 
którym udziela się pomocy mają poniżej tej bariery tj. około 30, 25% zadłużenia. 
Województwo zadłuża się – a ma swoje zadania do realizacji, chociażby takie jak 
nierealizowane inwestycje przy pomocy samorządów tj. chodniki i drogi 
wojewódzkie - i realizuje zadania, które nie są jego zadaniami własnymi. 

Radca Prawny – pani Anna Łopuch poinformowała, że we wszystkich 
projektach uchwał, w których w podstawie prawnej powołana jest ustawa o 
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finansach publicznych zmianie ulega nr Dziennika Ustaw, w którym ustawa 
została opublikowana. Radcowie opiniujący nanieśli te zmiany a radni ich nie 
mają. Ogłoszono tekst jednolity ustawy o finansach publicznych w Dz.U. z 2013 
r. pod poz. 885. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVII/715/13 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krośnieńskiemu. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej  oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się z pytaniem czy Zarząd Województwa 
w tej konkretnej sytuacji nie powinien przeanalizować w kwestii możliwości 
dofinansowania tych zadań z Funduszu ochrony Środowiska, który ma środki na 
określone cele, w tym również na ratownictwo medyczne. Stwierdził, że nie 
obciążałoby to budżetu województwa a dla jednostek, które potrzebują 
zorganizować ratownictwo medyczne byłoby to pomocą. Stwierdził, że myśli iż 
Marszałek Burek nie zmienił zdania iż Województwo Podkarpackie za bardzo się 
zadłuża i udziela pomocy a nie realizuje swoich własnych zadań i dlatego 
podnosił tę kwestię wcześniej i czyni to również teraz. Zwrócił się również z 
pytaniem czy była szersza informacja do poszczególnych powiatów – jeśli 
otwierano możliwość udzielania pomocy, bo rozumie iż dzisiaj można 
powiedzieć, że dany szpital czy powiat nie zgłosił potrzeby pomocy ale wiadomo, 
że potrzebują jej wszystkie szpitale również w obszarze ratownictwa 
medycznego. 

Radny Sławomir Miklicz zwrócił się równie z pytaniem do Zarządu. 
Poinformował, że po posiedzeniu WKDS-u w marcu br. Wojewoda zwróciła się z 
prośbą aby zastanowić się nad udzieleniem pomocy powiatom w organizacji 
Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. On wystąpił wtedy z taką 
prośbą do powiatów, które określiły swoje zapotrzebowania. Później na 
posiedzeniu komisji złożył wniosek, która z kolei jednogłośnie, przy 1 głosie 
wstrzymującym złożyła w tej kwestii wniosek. Powiat Krośnieński złożył wówczas 
zapotrzebowanie na wsparcie finansowe w wysokości 75 tysięcy złotych – 
chodziło bowiem jedynie o kwestię pewnych inwestycji z dziedziny informatyki. 
Dzisiaj jest kwota 200 tysięcy złotych i przywołane jest pismo z 23 maja, którego 
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nie zna bo takie pismo było w maju ale z kwota 75 tysięcy złotych. Ponadto 
Komisja wnioskowała do Zarządu aby Powiat Sanocki otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 400 tysięcy złotych i Powiat Mielecki w wysokości 500 tysięcy 
złotych. Są więc dwie kwestie do wyjaśnienia tj. czy Powiat Krośnieński zwracała 
się o 75 tysięcy złotych czy 250 tysięcy złotych i dlaczego przyjęto równą zasadę 
co do dotacji – po 200 tysięcy złotych skoro wnioski i wniosek komisji były inne.  

Członek Zarządu Województwa – pan Tadeusz Pióro odniósł się do 
wypowiedzi przedmówców. Poinformował, że jeśli chodzi o pierwszą część 
pytania tj. czy Zarząd pochylił się nad wnioskami to WKDS zwróciła się poprzez 
Wojewodę o pomoc w tym zakresie. Zarząd Województwa szukał takich środków 
również w innych instytucjach i to co radny Cholewiński mówił odnośnie ochrony 
środowiska to zgodnie z prawem ochrony środowiska i regulaminem tworzonym 
na jego bazie taka pomoc mogłaby być świadczona ale w sytuacjach 
nadzwyczajnych i kryzysowych, chyba że sytuacją nadzwyczajna jest brak 
środków budżetowych i próba pomocy ze strony Samorządu Województwa. Na 
tym etapie zgodnie z regulaminem WFOŚ nie można wprost tych środków 
przydzielić. Poinformował, że w poprzednim rozdaniu Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przyczynił się do tego, że jest 5 dyspozytorni w województwie 
zamiast 4. Na wniosek radnych przegłosowano powstanie piątej dyspozytorni 
przy Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Rzeczywiście różne kwoty były we 
wnioskach, natomiast w przypadku Pogotowia w Krośnie było drugie pismo 
zmieniające kwotę i wnioskujące o 250 tysięcy złotych. Po uzgodnieniach z 
szefami, którzy są odpowiedzialni tj. w dwóch przypadkach – pogotowia, w trzech 
przypadkach szpitale – bo na ich bazie będą tworzone dyspozytornie z udziałem  
Konsultantem ds. ratownictwa i Wojewody ustalono, że Zarząd nie może dać 
środków na utworzenie dyspozytorni w sensie budowy i remontów lecz przekaże 
sprzęt na rozbudowę infrastruktury sieci radiowej wielkoobszarowej w oparciu o 
retransmicyjne stacje bazowe i wielkostanowiskową dyspozytornię  i jest 
wykazane jest dokładnie jaki zakup może nastąpić. Rzecz polega na tym aby 
dyspozytornie na starcie były wyposażone tak aby nie zrobić krzywdy pacjentowi. 
Do tej pory funkcjonowało dużo stacji pogotowia natomiast obecnie na terenie 
całego województwa funkcjonuje 5 dyspozytorni medycznych, które będą 
przekazywać informacje o potrzebie dojazdu w bardzo krótkim czasie do 
pacjenta. Istnieje konieczność identyfikacji miejsca skąd jest telefon aby w tym 
wszystkim nie stracić najważniejszego co jest w bezpieczeństwie tj. pacjenta. 
Zarząd ma świadomość, że ma swoje jednostki, które wymagają dofinansowania 
lecz w tych dyspozytorniach dwie jednostki są wojewódzkie. Kończąc swoje 
wystąpienie radny poinformował, że osprzęt teleinformatyczno- nawigacyjny aby 
w krótkim czasie zidentyfikować, pokazać miejsce dojazdu i aby rzeczywiście 
karetka dojechała do chorego tak aby nie musiał on długo czekać. Podkreślił, że 
brano pod uwagę tylko i wyłącznie bezpieczeństwo i to na co mogą być dane 
środki.  W umowie ze wszystkimi podmiotami będzie wskazane na co idą środki i 
będzie to weryfikowane.  
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Radny Zygmunt Cholewiński pytał czy w związku z tym, iż pomoc udzielana 
jest jeszcze w tym roku, Zarząd widzi możliwość realizacji zadań własnych i 
wniosków złożonych przez PZDW, około 2 milionów złotych, gdzie zdeklarowały 
samorządy partycypację w kosztach budowy chodników i kolejne około 4 – 5 
milionów złotych, które są w trakcie przygotowania. Radny pytał ponadto czy po 
tym uzasadnieniu Członka Zarządu zapis w uzasadnieniu nie powinien zmienić 
się z wydaje się zasadne na jest zasadne, czy Zarząd jest pewien czy wydaje mu 
się, że chce udzielić pomocy finansowej.  

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że rozumie iż pan Marszałek Pióro pomylił 
się bowiem raz mówi iż daje się dofinansowanie a drugim razem, że daje się 
sprzęt. Stwierdził, ze rozumie iż chodzi o sprzęt, który za te środki finansowe 
należy kupić. Radny również zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa 
aby uczulił członków swojego Zarządu aby 2 tygodnie wcześniej nie udzielali 
wywiadów, że pieniądze są i zostały przyznane w sytuacji kiedy decyzje w tej 
sprawie Sejmik podejmuje dzisiaj, będzie to lepiej odebrane w społeczeństwie i 
będzie to wyrazem szacunku wobec radnych. 

Radny Władysław Stępień poinformował, że do tej pory zawsze głosował za 
udzieleniem pomocy finansowej samorządom lokalnym. Chciałby jednak aby 
wyjaśnić mu pewną filozofie i konsekwencję, bowiem 20 grudnia 2012 r. na 
spotkaniu organizowanym wspólnie z radnym Bronisławem Tofilem w sprawie 
budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Gorzyce – Wrzawy, gdzie chodzi o 
bezpieczeństwo prawie 3 tysięcy ludzi, padły deklaracje, że przy pomocy 
środków Gminy Gorzyce – która utonęła dwukrotnie w 2010 r. i jeśli gmina wyda 
50 tysięcy złotych to województwo pomoże wykonać w tym roku dokumentacje 
na chodnik. Gmina przeznaczyła te środki do dyspozycji województwa, brakuje 
około 100 tysięcy aby wykonać dokumentację i powoli etapowo wykonać 
chodnik. Zginęło tam bowiem już 4 osoby, w tym 17 letni uczeń i 25 letnia kobieta 
– matka dwójki małych dzieci. Wydawało się, ze będzie kontynuacja deklaracji 
poprzedniego Zarządu a dzisiaj dowiaduje się od Członka Zarządu – pana 
Bogdana Romaniuka, że ze względu na brak środków dokumentacje można 
dopiero robić w przyszłym roku. Prosił o wyjaśnienie dlaczego dla jednych środki 
finansowe są a dla innych nie bo musi wytłumaczyć to ludziom bowiem 20 
grudnia 2012 r. powiedzieli jako przedstawiciele województwa, że zostanie 
rozpoczęta budowa chodnika a teraz zostało to przesunięte. W jaki sposób ma 
się tłumaczyć ludziom, ze Sejmik dał środki np. do Krosna a nie ma ich na 
dokumentację. Zwrócił się do Marszałka, że może umówić się iż porze wszystkie 
wnioski Zarządu o dofinansowanie pod warunkiem, że rozpiszą konkurs na 
przetarg na rozpoczęcie opracowania dokumentacji w tym roku. Radny pytał 
dlaczego trzeba czekać jeszcze 4 miesiące  

Członek Zarządu Województwa – pan Bogdan Romaniuk odniósł się do 
wypowiedzi radnych Cholewińskiego i Stępnia. poinformował, że w tej chwili trwa 
weryfikacja rezerw w PZDW. Stwierdził, że Zarząd ma świadomość jak wielkim 
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wysiłkiem jest pokazanie ze strony samorządów 50% wkładu do projektu czy 
budowy chodników przy drogach wojewódzkich. Weryfikacja ta trwa i Zarząd 
będzie decydował czy rzeczywiście takie środki na te inwestycje zostaną 
pokazane i uruchomi tę inwestycję. Sprawa będzie poruszana na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu. Jeśli chodzi o kwestię poruszaną przez radnego Stępnia to 
informacja przekazana przez dyrektora PZDW jest taka, że nie zmieszczą się w 
tym roku jeśli chodzi o wykonawstwo projektu, w związku z tym jest ewentualnie 
propozycja aby projektowanie uruchomić w przyszłym roku. Radni niedługo 
dowiedzą się jakie potężne problemy są na realizowanych odcinkach dróg, gdzie 
trzeba będzie szukać milionów złotych, chociażby na  drogę Zagórz – Komańcza. 
Podyktowane jest to bardzo trudnym terenem i Zarząd będzie musiał borykać się 
z tymi problemami.  

Członek Zarządu Województwa – pan Tadeusz Pióro stwierdził, że jest 
zdziwiony stanowiskiem radnego Władysława Stępnia. Wie, że leży mu na sercu 
wskazana droga i chodnik ale nie rozumie dlaczego ma to być kosztem 
bezpieczeństwa, które zagrożone jest od 1 stycznia. Podkreślił, że wie iż jest to 
zadanie rządowe ale zwracają się Starostowie, Wojewoda i Konsultant ds. 
ratownictwa, że istnieje zagrożenie uruchomienia i w jakiej sytuacji można się 
będzie znaleźć na początku roku.  Kwoty są duże ale aby uruchomić w całości 
dyspozytornie muszą być jeszcze włożone przez jednostki większe środki. 
Zarząd pochylił się nad tym tematem i rację ma radny Cholewiński, że 
sformułowanie na końcu uzasadnienia powinno i deklaruje, że wniosek jest w 
pełni zasadny . Ma świadomość, że środków brakuje również naszym 
jednostkom, również na chodnik w kierunku Wrzaw i można walczyć o to ale nie 
należy mówić negatywnie iż Zarząd daje pieniądze jakiemuś starostwu – daje ale 
na utworzenie dyspozytorni aby było zagwarantowane bezpieczeństwo pacjenta.   

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że należy rozróżnić dwie rzeczy tj. 
zadania własne i są nimi drogi wojewódzkie, edukacja i kultura w określonym 
zakresie, są na to dochody własne województwa. Omawiana kwestia jest 
zadaniem własnym powiatu. Prosił o udzielenie informacji czy była prowadzona 
analiza w jakim zakresie zadłużone są powiaty a w jakim zakresie województwo. 
Czy nie jest tak, że województwo jest bardziej zadłużone niż samorządy, które 
oczekują pomocy. Województwo bierze kredyt, który będzie spłacać, natomiast 
powiaty mają większy „luz” i nie sięgają po możliwość, którą powinny 
zastosować. Gdyby oceniać potrzeby realizacji dróg w zakresie remontu, budowy 
i remontów mostów, chodników to gdyby przeznaczono na to wszystkie obecne 
oszczędności i tak nie zrealizowano by potrzeb i jest to również bezpieczeństwo. 
Argumentując możliwość sięgnięcia do WFOŚ myśli, że w tym zakresie członek 
Zarządu nadzorujący służbę zdrowia za mało rozmawiał z WFOŚ bo uważa, że 
ten zakres to jest zagrożenie życia i zdrowia i jest możliwość takiego 
finansowania, tak jak jest to możliwe w przypadku  zakupu samochodów 
strażackich i policyjnych.  
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Pan Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że  mówi się tutaj o dylematach 
związanych z bezpieczeństwem i zarówno chodniki, jak i ratownictwo medyczne 
są w tej kategorii. Zarząd musi zmierzyć się z takimi dylematami i staje przed 
takimi wyzwaniami jeśli są one dla dobra obywatela. Jeśli chodzi o uzasadnienie 
do projektu uchwały to może mieć ono formę ustną i po to jest debata a wtedy  
uzasadnienie to jest wpisane do protokołu. Podziękował radnemu Mikliczowi za 
dobre rady, lecz myśli, że jeśli on i członkowie jego Zarządu mówią, że coś jest 
decyzją Zarządu to wiadomo na jakim etapie podejmowania decyzji jest dana 
sprawa. Zwrócił się do radnego Miklicza, że on spotyka się z kopalnictwem 
archeologicznym pewnych obietnic lub nawet decyzji wirtualnych, z którymi 
musza się również uporać. Pan Marszałek poinformował, że miał tego typu 
problem iż w Szkole Sportowej w Ustrzykach przeprowadzono nabór po 
oświadczeniu jednego z członków Zarządu. Dobre rady można mieć ale należy 
pamiętać również o historii.  

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że w związku z opublikowaniem 
materiałów na stronie ma pytania od starostów, którzy mają szpitale powiatowe – 
czy mogą składać projekty i  do kiedy w zakresie wsparcia ratownictwa 
medycznego. Pytała czy Zarząd przewiduje jeszcze w tym roku bądź w budżecie 
roku przyszłego takie formy wsparcia dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego.  

Radny Władysław Stępień zwracając się do Członka Zarządu – pana Tadeusza 
Pióro poinformował, że nigdy nie będzie głosował przeciw pomocy dla służby 
zdrowia bo jest to najbardziej szlachetna pomoc jaką Zarząd Województwa 
realizuje i dziękuje za pomoc obecnemu i wcześniejszemu Członkowi Zarządu 
nadzorującemu służbę zdrowia za pomoc dla Szpitala w Tarnobrzegu i jeśli źle 
się wyraził to przeprasza. Chodziło mu o to, że jeśli są pieniądze na pomoc dla 
innych samorządów to dlaczego nie można ich znaleźć na rozpoczęcie 
dokumentacji chodnika w tym roku. Zwrócił się również do Członka Zarządu – 
pana Bogdana Romaniuka, że są środki w wysokości 50 tysięcy złotych z gminy, 
która jest bankrutem a dała te środki dlaczego więc trzeba czekać 4 miesiące, 
dobrze byłoby rozpisać przetarg bo te 50 tysięcy złotych przepadnie. Radni w 
Gminie Gorzyce drugi raz nie uchwala tych pieniędzy. Prosił o ogłoszenie 
przetargu w tym roku  a w przyszłym roku finansowanie i realizację.  

Członek Zarządu Województwa – pan Tadeusz Pióro odnosząc się do pytania 
radnej Teresy Kubas – Hul poinformował, że nie mogą  zgłaszać wniosków na 
pogotowia ratunkowe ponieważ nie dają na nie pomocy. Dają pomoc finansową z 
ukierunkowaniem na zakup sprzętu dla dyspozytorni medycznych. Będzie 5 
takich dyspozytorni w województwie. Pierwsza dyspozytornia, która mieści się w 
WSPR w Rzeszowie będzie obsługiwała powiaty: rzeszowski, leżajski, łańcucki, 
niżański oraz miasto Rzeszów. Dyspozytornia, która będzie mieściła się w 
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pogotowiu w Mielcu będzie obsługiwać powiaty: mielecki, kolbuszowski, 
stalowowolski, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Dyspozytornia w Krośnie 
będzie obsługiwać powiaty: krośnieński, jasielski, strzyżowski, dębicki, ropczycko 
– sędziszowski oraz miasto Krosno. Dyspozytornia w Przemyślu obejmie 
powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz miasto Przemyśl. 
Dyspozytornia w Sanoku będzie obsługiwać powiaty: sanocki, bieszczadzki, leski 
i brzozowski. Pan Marszałek podkreślił, ze Samorząd Województwa daje tylko i 
wyłącznie na te 5 dyspozytorni z ukierunkowaniem na określony zakup sprzętu 
teleinformatycznego aby na starcie dyspozytornie nie straciły tego co 
najważniejsze tj. człowieka.  

Członek Zarządu Województwa – pan Bogdan Romaniuk odnosząc się do 
wypowiedzi radnego Stępnia poinformował, że sytuacja gminy determinowała do 
tego aby podjąć decyzje odnośnie wspomnianego projektu i decyzja ta była 
bardzo blisko niemniej jednak zadanie to misi zostać zrealizowane w tym roku bo 
nie jest to inwestycja wieloletnia i dyrektor PZDW jednoznacznie określił, że nie 
można przygotować projektu w tym roku. Radny Stępień  mówił o obietnicach 
jeszcze poprzedniego Zarządu i on zastanawia się czy celowo mówi, że 
partycypacja w tym przedsięwzięciu jest 50:50. Poinformował, że z jego 
informacji wynika, że województwo ma dołożyć 150 lub 200 tysięcy złotych a 
radny mówi o 50 tysiącach złotych. Jeśli chodzi o gminy i partycypację w 
projektach budowy chodników  jest tak, że samorządy i województwo pokazują 
po 50%. W związku z tym, że Gmina Gorzyce została dotknięta powodzią, 
Zarząd chciał się przychylić do tego aby nie było 50:50. Kończąc swoje 
wystąpienie poinformował, że w tym roku nie są w stanie zrealizować projektu i 
zaczną od przyszłego roku.  

Radny Bronisław Tofil zabrał głos tytułem sprostowania. Stwierdził, że nie 
przypomina sobie aby Sejmik utworzył jakąś dyspozytornię. Była rozpatrywana 
uchwała na sesji Sejmiku w temacie wsparcia działań aby dodatkową 
dyspozytornię utworzyć w Przemyślu. Wtedy dołożono jeszcze Stalową Wolę i 
Kolbuszowę ale arogancja władzy Wojewody polegała na tym, że została 
udzielona odpowiedź w temacie Przemyśla natomiast Stalową Wolę i 
Kolbuszowę pominięto tak jak by były to jakieś zaściankowe nic nie znaczące  
miejscowości. Radny poinformował, że jego obawy budzi to, że jeśli Stalowa 
Wola, Powiat Stalowowolski przypisany jest do dyspozytorni w Mielcu, do którego 
jest taka sama odległość jak do Rzeszowa to „konia z rzędem temu” kiedy pomoc 
dotrze z Mielca do Stalowej Woli. Obawy budzi to czy Powiatowe Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, które podejrzewa iż wejdzie w skład tej 
dyspozytorni skorzysta z tych pieniędzy, które dostanie np. Mielec i czy inne 
PCPR dostaną środki z dotacji, które dzisiaj ustalimy, tak w  Sanoku jak  i innych 
miejscowości. Na dzisiaj nie ma żadnych informacji jak ma to działać i gdzie 
trzeba dzwonić. Poinformował, że na jego terenie tel. 112 działa tak, że zgłasza 
mu się Sandomierz a jest to inne województwo. Takie są dylematy i prosi aby nie 
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mówić, że Sejmik utworzył jakąś dyspozytornie bo Sejmik występował z 
wnioskiem i jeden został uwzględniony, pozostałe nie. Radny zaznaczył również, 
że nie jest to zadanie własne Samorządu Województwa.  

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi czy Zarząd 
przewiduje zwiększenie środków na budowę chodników w tym roku bo jeśli 
dobrze pamięta to są niewykorzystane środki jeszcze z roku ubiegłego. Pytał czy 
Zarząd planuje jeszcze przedkładanie Sejmikowi projektów uchwał o udzielaniu 
pomocy finansowej kolejnym jednostkom samorządu terytorialnego w tym roku. 

Pan Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do wypowiedzi radnego 
Cholewińskiego stwierdzając krótko, że tak Zarząd planuje i przewiduje.  

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
odczytał treść projektu uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVII/716/13 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sanockiemu. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej  oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVII/717/13 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mieleckiemu. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej  oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVII/718/13 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Bieszczadzkiego + AUTOPOPRAWKA 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Infrastruktury  
oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

Członek Zarządu Województwa – pan Bogdan Romaniuk poinformował, że w 
dniu 9 sierpnia br. zwrócił się pismem do Zarządu Województwa Starosta 
Powiatu Bieszczadzkiego o pomoc w wysokości 700 tysięcy złotych na realizację 
inwestycji drogi. Zarząd uznał, że należy wesprzeć Powiat Bieszczadzki w 
kwocie 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wkład własny powiatu na 
realizację zadania pn. „podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i 
rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie 
infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi powiatowej Nr 2089R 
Jureczkowa- Kwaszenina- Arłamów. 22 marca w Sali konferencyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Województwa i 
gmin z Powiatu Bieszczadzkiego na temat programu dla Bieszczad. Pomoc 
wyprzedza doskonale ten program i Zarząd świadomie podjął taką decyzję i 
zwraca się do Sejmiku o udzielenie pomocy.  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVII/719/13 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Harasiuki w roku 2013 
pomocy finansowej. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

 Komisja Gospodarki i Infrastruktury  negatywnie zaopiniowała niniejszy projekt 
uchwały.  
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Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że jest to pomoc 
solidarnościowa dla Gminy Harasiuki, która jest w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej i wprowadza program postępowania naprawczego. Otrzymała ona 
również pożyczkę z budżetu państwa. Zarząd chce niniejszym gestem wesprzeć 
samorząd gminy i jego mieszkańców.  Jest to kolejna pomoc dla tego 
samorządu, bo Sejmik już takiej pomocy udzielał, lecz myśli iż pomyślnie 
wdrożony program naprawczy oraz pożyczka z budżetu państwa pozwolą na 
stabilizację budżetu tego samorządu. 

Poinformował, że  w przypadku udzielania pomocy będzie więcej argumentów w 
uzasadnieniach, które i tak zawsze są w dogłębnych dyskusjach.   

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że zgadza się iż jest to pomoc 
solidarnościowa. Ustawodawca to miał na myśli dając możliwość udzielania 
pomocy finansowej jednostkom samorządu przez jednostki samorządu w 
sytuacjach klęsk żywiołowych itp. a nie na realizację zadań własnych. Gmina 
Harasiuki straciła w zasadzie ostatni zakład pracy przynoszący największe 
dochody samorządowi Harasiuki. Jest to więc uzasadnione i w takich 
określonych sytuacjach pomoc powinna być udzielana natomiast w innych z 
zasady jest przeciwny i tak będzie to prezentował. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

 Uchwała Nr XXXVII/720/13 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Gać w roku 2013 pomocy 
finansowej. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Budżetu, Mienia i Finansów. 

Radny Janusz Konieczny poinformował, ze będzie głosował za podjęciem 
niniejszej uchwały, jak i każdej innej, która da pieniądze OSP. Jednocześnie 
informuje Sejmik, ze po zaistnieniu tego precedensu zwróci się do radnych o 
składanie podobnych wniosków dla innych OSP bo potrzeb w tym względzie 
nadal jest wiele. Powiadomi również o tym fakcie Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego, Zarządy Powiatowe i Ochotnicze Straże Pożarne, że taka 
możliwość istnieje. Za rozszerzenie tego gestu OSP będą radnym wdzięczne. 
Poinformował również, ze w roku 2013 żadna OSP nie otrzymała dotychczas 
dotacji na zakup samochodów pożarniczych średnich albo ciężkich a wniosków 
w tej sprawie było kilka. Wiąże się to z brakiem środków finansowych. Zarząd 
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OW kilka lat temu podjął decyzje o dotowaniu zakupu samochodów lekkich, bo 
na ten cel jest ogromne zapotrzebowanie w Województwie Podkarpackim. Mimo, 
że rocznie dotuje się w granicach 20 samochodów lekkich to nie można sprostać 
oczekiwaniom. Dotowany jest również zakup pomp, sprzęt hydrauliczny. Nie 
mała pomoc na zakup ww. udziela WFOŚiGW oraz Komendant Wojewódzki i 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Komenda PSP oraz Fundusz 
udzielają dotacji na zakup samochodów średnich i ciężkich.  Zarządu 
Wojewódzkiego w obecnej sytuacji nie stać na taką pomoc w bieżącym roku. W 
poprzednich latach było kilka dotacji po 150 tysięcy złotych z Zarządu Głównego 
i wśród nich była OSP Gać, która dwukrotnie nie skorzystała z otrzymanej 
promesy w 2011 i 2012 roku. Nie ukrywa, że liczył iż w tym roku również 
otrzymają dodatkowe środki dla kilku OSP, które starały się o samochody lecz 
tak się nie stało. OSP Gać aktualnie ma wyższe wyposażenie od przeciętnego i 
jednostka ta nie skorzystała z dobrodziejstwa RPO, o czym zdecydował Sejmik i 
Zarząd III kadencji. Nie wykazała również inicjatywy w nowym rozdaniu 2013 – 
2020. Dla tych, którzy twierdza, że jest to działanie polityczne nie ma żadnej 
odpowiedzi ponieważ na bzdury, insynuacje i zwykłe plotki z reguły nie 
odpowiada. Zwrócił się z prośba aby nie mieszać ochotniczego pożarnictwa do 
brudnego politykierstwa. W szeregach OSP służą ofiarnie osoby o różnych 
poglądach i on wszystkich jako Prezes Zarządu Wojewódzkiego wszystkich 
szanuje bez względu na opcje polityczną i chce aby nadal tak było. Zwrócił się do 
Zarządu i sejmiku aby wzorem III kadencji przeznaczono pewne środki 
finansowe w ramach RPO na zakup sprzętu strażackiego oraz budowę i 
modernizację i budowę remiz. Zarząd OW w dniu 21 sierpnia br. przedłożył w 
Urzędzie Marszałkowskim stosowne dokumenty w tej sprawie. Radny pytał co 
powinny zrobić samorządy gminne, które nie otrzymały dotacji od Zarządu 
Wojewódzkiego na zakup średnich samochodów bojowych  tj. Miasto Radymno, 
Gmina Radymno, Gmina Brzozów, Kołaczyce. Stwierdził, że są to dobre 
jednostki i co powinny one robić?.  Radny poruszył również inną kwestię 
informując, że w Województwie Podkarpackim działa 65 orkiestr, 46 zespołów 
artystycznych. Kilkanaście orkiestr jest na bardzo dobrym poziomie i ponieważ 
słyszy, iż szykują się kolejne dotacje dla niektórych orkiestr a dla innych nie – 
jeśli tak to powinny być określone kryteria, jasna sytuacja tak aby wszyscy mieli 
równy start. 

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar podziękował radnemu Januszowi Koniecznemu 
za deklaracje wsparcia inicjatywy. Poinformował, że OSP w gaci ma bardzo 
bogate tradycje, w przeszłości zajmowała wiele zaszczytnych miejsc w sportach 
pożarniczych, istnieje od 1905 r., prowadzi orkiestrę dęta na wysokim poziomie. 
Radny Konieczny wiedział, że zakup takiego samochodu jest planowany w tym 
roku ponieważ wspierał te inicjatywę m.in. u Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
od którego straż otrzymała środki. Otrzymała również środki z WFOŚiGW oraz 
od Rady Gminy a także taką obietnice miała od Zarządu Głównego, gdzie radny 
Konieczny jest Wiceprezesem lecz w pewnym momencie nić współpracy 
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przerwała się i od pani Wójt otrzymał informację, ze takiego wsparcia nie będzie. 
Faktycznie w poprzednim roku gmina otrzymała promesę ale inne składniki 
finansowe niestety nie doszły do skutku i nie udało się zakupić wozu a obecny 
ma 33 lata. Poinformował, ze jednostka należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego oraz do Podkarpackiej Brygady Obwodowej i swoim 
zasięgiem obejmuje Gminę Gać, Powiat Przeworski. W 2010 r. wyjeżdżała 8 
krotnie do zdarzeń w Powiecie Mieleckim i Tarnobrzeskim. Nieopodal przebiegać 
będzie autostrada i potrzebna jest jednostka wyposażona w dobry sprzęt. Pan 
Wicemarszałek zwrócił się z prośba o pomoc. Jeśli Zarząd Główny OSP w 
Warszawie znajdzie środki dla Gaci to nic nie stoi na przeszkodzie aby jednostka 
lub gmina zwróciły Samorządowi Województwa środki. Przypomniał, że takie 
programy były prowadzone i nie jest to wyjątkowa sytuacja, że daje się środki dla 
gminy. W ubiegłej kadencji na wniosek radnego Łączaka straże otrzymały środki, 
które podzielono i był bardzo dobry odzew w tej kwestii. Również Gmina 
Harasiuki otrzymała dzisiaj pomoc i w jej składnikach jest pomoc 
przeciwpożarowa. Nie jest to więc wyjątkowy i odosobniony przypadek. 

Radny Bronisław Tofil stwierdził, że uzasadnienie do poprzedniej uchwały 
dotyczącej Harasiuk – a nie zabierał wtedy głosu ale ponieważ tak samo zaczyna 
się uzasadnienie do niniejszej uchwały - jest obraźliwe dla radnych. Jeśli z 
uzasadnienia dowiaduje się, że województwo może udzielić innym jednostkom 
samorządu terytorialnego pomocy finansowej,  to trzeba było zostać radnym, 
zdobyć mandat, żeby taka wiedzę powziąć. W uzasadnieniu nie ma żadnej 
informacji czy ktokolwiek zwracał się o pomoc, czy jednostka jest w Krajowym 
Systemie Ratowniczo – Gaśniczym oraz tego co jest bardzo ważne iż w pobliżu 
przebiega ważna droga o charakterze krajowym i w związku z tym będą 
występować określone zdarzenia i pomoc ratownictwa straży pożarnej będzie jak 
najbardziej uzasadniona. Radny stwierdził, że ponieważ nie ma takiego 
wystąpienia i uzasadnienia, zasadnym jest pytanie czy wystarczy być 
prominentym radnym z Gaci aby dla swojej OSP „załatwić” taki sprzęt, takie 
dofinansowanie. Radny pytał  czy nie jest to forma spłaty obecnej koalicji za 
odpowiednie głosowanie w dniu 27 maja. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że nie komentuje ale prosi o 
wyważone wypowiedzi. 

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że zgadza się z radny Tofilem, że 
porównywanie pomocy finansowej Gminie Harasiuki i Gminie Gać jest nie do 
końca właściwe bo zupełnie inne czynniki decydują, że po raz kolejny pomaga 
się Gminie Harasiuki, której sytuacja w jednym momencie w sposób znaczący się 
zepsuła. Poinformował, że będzie głosował przeciw podjęciu niniejszej uchwały 
mimo, że w poprzednie uchwały w sprawie pomocy finansowej zostały 
uchwalone ponieważ ma wewnętrzne poczucie, że nie jest uczciwe tak udzielać 
gminie pomocy na zakup samochodu bo z uzasadnienia można wyczytać tylko 
tyle, że mając na uwadze trudną sytuację finansową Gminy Gać. Gmin, które 
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potrzebują takiego wsparcia jest mnóstwo. To o czym mówił radny Cholewiński 
ma sens i tak było w poprzednich kadencjach tj. była pomoc ale były zasady, 
określona kwota i samorządy mogły po tę pomoc występować. Była to zupełnie 
inna sytuacja. Jeżeli Zarząd Województwa zamierza w taki sposób pomóc 
jednostkom ratowniczo gaśniczym to można zrobić to samo tj. ustalić, zapisać 
określoną kwotę w budżecie np. 10 milionów złotych i zwrócić się do jednostek i 
te, które mają najgorszą sytuacje i największe potrzeby, ta otrzyma 
dofinansowanie. Bo trudno w tej sytuacji nie oprzeć się wrażeniu, że ktoś w 
sposób nielogiczny udziela swojej gminie pomocy po to aby kupić sobie 
przychylność jednostki OSP. Radny stwierdził, że jego zdaniem pomoc ta jest 
nieuzasadniona. Jeśli zostaną ustalone zasady i zostaną poinformowane 
wszystkie gminy wtedy będzie miało to sens. 

Radny Bronisław Tofil odniósł się do wypowiedzi radnego Mikllicza. 
Poinformował, że mówił o pierwszym zdaniu uzasadnienia do projektu uchwały 
dotyczącej Harasiuk bowiem uważa, że jest ono obraźliwe. Natomiast w całej 
rozciągłości popiera pomoc finansową dla Gminy Harasiuki, tak jak popierał ją 
wcześniej.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do wypowiedzi radnego 
Koniecznego. Poinformował, że Gmina Radymno może otrzymać taka pomoc. W 
ramach Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych  jest taka 
możliwość dla jego członków. Są to nie tak znaczące środki ale często jest tak, 
że nam wydają się one małe a dla OSP nawet skromna pomoc będzie 
znaczącym środkiem pomocy. Pan Marszałek poinformował, że będzie 
wnioskował w tej kwestii do PSST. 

Radny Dariusz Sobieraj stwierdził, że każda pomoc jest dobra i konieczna ale 
należy ustalić zasady bo wtedy jest jasność. Rozkład biedy i potrzeb w 
województwie jest bardzo duży. Stwierdził, że  chodzi tutaj o środki publiczne i 
jeśli zostanie stworzona pewna zasada i nie będzie łamana to nikt nie będzie 
miał pretensji, również wśród radnych. Poinformował, że zawsze apelował o 
przejrzystość w samorządzie bowiem niejasności rodzą bardzo dużo emocji.  
Jest za tym aby Gmina Gać starała się poprzez Zarząd Wojewódzki i Krajowy 
OSP. Jako wieloletni strażak ochotnik, członek OSP w Krościenku Wyżnem 
może podać przykład potrzeb w całym Powiecie Krośnieńskim. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 5 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.   

 Uchwała Nr XXXVII/721/13 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 

Radny Sławomir Miklicz pytał czy wszystkie samorządy, które złożyły wnioski o 
dofinansowanie otrzymały je. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że dofinansowanie otrzymały wszystkie 
starające się o nie samorządy.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

 Uchwała Nr XXXVII/722/13 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. „Ochrona i udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego Ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo – 
konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum zamku w Łańcucie (OR-KA 
II)”. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych ( uchwała została przyjęta 
jednogłośnie). 

 Uchwała Nr XXXVII/723/13 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej oraz Komisje Budżetu, Mienia i Finansów. 

Radny Zygmunt Cholewiński pytał czy kwoty dla poszczególnych 
wnioskodawców się zmieniły czy tylko ograniczenie zakresów rzeczowych. 

Wicemarszałek Województwa – pan Jan Burek poinformował, że kwota całej 
dotacji i kwoty na poszczególne nie uległy zmianie, zmniejszono jedynie zakresy 
ponieważ nie wszyscy otrzymali takie kwoty, o jakie wnioskowali. Nie wszyscy 
jeszcze wyrazili chęć realizacji tych zadań i prawdopodobnie w miesiącu 
wrześniu wszystko się wyjaśni.  

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.  

 Uchwała Nr XXXVII/724/13 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie 
uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. (uchwała została przyjęta 
jednogłośnie)   

Uchwała Nr XXXVII/725/13 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały. 

Radny Janusz Ciółkowski zgłosił kandydaturę pani Grażyny Szarama  i 
poinformował, że  została  ona pozytywnie zaopiniowana przez  Komisję 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.  

Radny Fryderyk Kapinos zgłosił kandydaturę pana Andrzeja Głaza. 
Poinformował, że jest on Wójtem Gminy Tuszów Narodowy a wcześniej pracował 
w Urzędzie Skarbowym w Mielcu i jest mgr Prawa i Administracji. 

Radny Janusz Konieczny zgłosił kandydaturę radnego Zygmunta 
Cholewińskiego. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z potrzebą wyboru trzech przedstawicieli do składu Rady Społecznej i 
taką samą liczbą kandydatów, Przewodniczący  Sejmiku poddał pod głosowanie 
wybór wskazanych trzech kandydatów. 

Zgody na kandydowanie stanowią załączniki nr 35 i 36 do protokołu. 

Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych. (uchwała została przyjęta 
jednogłośnie)   

Uchwała Nr XXXVII/726/13 stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Krosno. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Ochrony Zdrowia, polityki 
Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Infrastruktury. . 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych. (uchwała została przyjęta 
jednogłośnie)   

Uchwała Nr XXXVII/727/13 stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Główną. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych. (uchwała została przyjęta 
jednogłośnie)   

Uchwała Nr XXXVII/728/13 stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego  + AUTOPOPRAWKA 

Przewodniczący Sejmiku krótko przedstawił projekt uchwały i poinformował, że  
został on pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Ochrony Zdrowia, polityki 
Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisję Budżetu, Mienia i Finansów.  

Radny Zdzisław Nowakowski poinformował, że ma wniosek w sprawie dotacji 
przedmiotowej w wysokości 100 tysięcy złotych dla Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Poinformował, że w dniu 5 lipca br. zwrócił się do Marszałka z 
prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 50 tysięcy złotych Zamiejscowego 
Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo – Hutniczej w Mielcu w związku z 
zamiarem jego przekształcenia w Filię AGH. Poinformował, że z pełnym 
zrozumieniem przyjął odpowiedź Pana Marszałka, który podkreślił, że inicjatywa 
ta jest bardzo cenna dla miasta Mielca i powinna być wsparta jednak ze względu 
na „ograniczenia w zakresie  wydatków nie może ponieść ciężaru finansowania 
tego zadania” .  Ponieważ jednak zauważył w projekcie budżetu, że jest 
przyznawana dotacja w wysokości 100 tysięcy złotych dla Uniwersytetu 
Rzeszowskiego jego formalny wniosek jest aby sprawiedliwie podzielić tę kwotę 
na  URz oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Mielcu. Stwierdził, że 
taki gest ze strony Samorządu Województwa będzie symbolicznym wsparciem 
dla tej inicjatywy, która jego zdaniem jest bardzo cenna i może być historyczna, 
że najlepsza uczelnia będzie miała swoją siedzibę w Mielcu i kwota 50 tysięcy 
złotych na pewno nie zrujnuje budżetu Samorządu Województwa a będzie 
wyrażeniem woli aby uczelnia w Mielcu powstała tym bardziej, że kapitalnie się to 
wpisuje w uchwaloną Strategię Województwa Podkarpackiego, gdzie mówimy o 
rozwoju konkurencyjnego szkolnictwa wyższego i sfery badawczo rozwojowej 
jako kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu. Wielokrotnie w trakcie 
dyskusji na temat strategii podkreślano, że nie jest to tylko kwestia kształcenia 
studentów ale także rozwijania badań stosowanych, które będą 
komercjalizowane a w przypadku Mielca AGH stwarzałoby takie możliwości aby 



50 
 

50 
 

ta komercjalizacja następowała. W związku z powyższym jego wniosek jest taki 
aby kwotę 100 tysięcy złotych przeznaczaną dla URz podzielić sprawiedliwie po 
50 tysięcy złotych dla URz oraz dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 
Akademii Górniczo – Hutniczej w Mielcu. Zwrócił się do radnych o poparcie 
wniosku.  

Wniosek stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że rozumie iż powyższy wniosek nie jest do 
omawianej uchwały. Poinformował, ze przekaże wniosek Zarządowi.  

Pan Wicemarszałek Lucjan Kuźniar poinformował, że Komisja Budżetu, Mienia 
i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek radnego Zdzisława 
Nowakowskiego w sprawie sprawiedliwego podziału dotacji celowej na dwie 
uczelnie. Poinformował, ze w zasadzie nie ma takiej możliwości bowiem kwota ta 
jest ściśle związana z potrzebami URz i jest przeznaczona na dofinansowanie 
aparatury i badań w produkcji win. Samorząd Województwa Podkarpackiego 
przez wiele lat prowadził program winiarski, który miał na celu propagowanie i 
rozwój winnic na Podkarpaciu. Dzisiaj przyszła pora aby wyprodukować finalny 
właściwy produkt a bez badań i analizatora takiej możliwości nie ma. Uczelnia 
jest zainteresowana tą współpraca i chce nawiązywać współpracę z 
producentami i celem Zarządu Województwa jest wdrożenie uczelni i połączenie 
z potencjalnymi przedsiębiorcami aby ten potencjał, który posiada uczelnia, 
wykorzystywała do produkcji i miejsc pracy. 

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że jest członkiem Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów, która nie opiniowała tego projektu. Komisja uznała, że 
wniosek ten zostanie przekazany do Zarządu. Informacja, że komisja negatywnie 
zaopiniowała wniosek radnego Nowakowskiego jest niezgodna ze stanem 
rzeczywistym, który miał miejsce podczas posiedzenia komisji. Ponadto każdy 
radny ma prawo zgłaszać wnioski formalne do projektów uchwał. Ona traktuje 
wniosek radnego jako wniosek formalny dotyczący zmiany zapisów projektu 
uchwały. Radna zwróciła się do Przewodniczącego Sejmiku aby zastanowił się i 
poddał wniosek formalny pod głosowanie. W zależności od tego, jakie będą losy 
wniosku będziemy procedować dalej w sprawie projektu uchwały. Radny 
Nowakowski napisał wniosek do zarządu za pośrednictwem komisji. Zrobił to w 
dobrej wierze, traktował to  jako wniosek formalny, że komisja weźmie ten 
wniosek pod uwagę bowiem on sam nie jest członkiem komisji a każdy radny ma 
prawo składać wnioski nawet jeśli nie jest członkiem określonej komisji, jedynie 
nie może głosować.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił  się z prośbą o opinię Radcy Prawnej w tym 
zakresie. Stwierdził, że wniosek został złożony w tej chwili i myśli, że powinien to 
wcześniej  Zarząd. 
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Radca Prawny – pani Anna Łopuch stwierdziła, że oczywistą rzeczą jest iż 
organem jedynie uprawnionym do wnioskowania o zmiany w budżecie jest 
Zarząd Województwa i w ten sposób złożony wniosek nie może być 
procedowany na sesji. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się do radnego, że wniosek zostanie 
skierowany do Zarządu, który go przeanalizuje i na najbliższej sesji zostanie 
poddane to rozstrzygnięciu.  

Radny zgodził się na takie rozwiązanie. 

Radny Czesław Łączak poinformował, że w tej sprawie była jasność od 
początku bowiem było pismo w tej sprawie  i Komisja Budżetu, Mienia i Finansów 
przekazała to pismo do Zarządu Województwa. Formalnie zostanie to uczynione 
przez Kancelarię Sejmiku. Ważne jest to, że sprawa ta omawiana w dniu 22 
sierpnia ponownie wypływa dzisiaj i co jest kuriozalne w kontekście strategii. 
Jeżeli 50 tysięcy złotych na Filę AGH będzie przywoływane jako być albo nie być 
mieleckiego ośrodka akademickiego to jest to kuriozalne. W dyskusji była mowa i 
on to zgłosił , że przez zaniedbanie poprzedników Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie i jego Oddział Zamiejscowy w Dębicy nie dostał również 
dofinansowania i też nie czuje się najlepiej. Są to wnioski do Zarządu i Samorząd 
Województwa jeśli będzie mógł to pomoże i rozpatrzy lecz myśli, że w pierwszej 
kolejności Uniwersytet ekonomiczny w Dębicy. 

Radny Zdzisław Nowakowski poinformował, że nie ma zamiaru podejmować 
polemiki z radnym Łączakiem. Po pierwsze nie użył słów być albo nie być a 
mówił o pewnym symbolicznym zachowaniu się Samorządu Województwa. 
Zwrócił się Przewodniczącego Sejmiku jak radni mają adresować wnioski na 
komisje aby te zechciały się nad nimi pochylić w formie głosowania bo on mógłby 
sam przekazać wniosek do Zarządu bo nie jest to trudne dla radnego. Wydawało 
mu się, że jeżeli składa wniosek do komisji to po to aby było zaopiniowany i 
wtedy trafił do Zarządu Województwa. 

Przewodniczący Sejmiku wniosek do Zarządu za pośrednictwem komisji  

Radny Władysław Stępień przypomniał, że w ubiegłym roku skierowano środki 
na budowę laboratorium i w związku z tym czy jest to kontynuacja  i kiedy można 
będzie degustować wino i ile środków jeszcze należy dołożyć. 

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że wszystkie butelki nie warte są tego 
co  przekazano na program winiarski na terenie województwa. Podkreślił, że 
nieprawdą jest iż poprzedni Zarząd zaniedbał sprawy dla poszczególnych 
uczelni, w tym dla Uniwersytetu Ekonomicznego Filia w Dębicy. Zarząd miał na 
uwadze, że środki takie miały być przeznaczone z wolnych środków roku 
ubiegłego. Teraz będzie to do realizacji przez obecny Zarząd. Radny wnioskował 



52 
 

52 
 

aby mieć również na uwadze KUL w Stalowej Woli również w podobnej kwocie 
100 tysięcy złotych.  

Radna Teresa Kubas – Hul przytoczyła  § 24 pkt 3 Regulaminu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego informujący o sposobie podjęcia projektu uchwały 
przez Sejmik na sesji. Zgodnie z powyższym każdy radny jeżeli dochowa 
procedury pisemności i złoży do Przewodniczącego wniosek formalny w trakcie 
procedowania nad konkretnym projektem uchwały i  taki wniosek formalny należy 
poddać pod głosowanie. W tym przypadku radny wycofał swój wniosek więc jest 
to bezprzedmiotowe aczkolwiek każdy radny w trakcie sesji ma prawo zgłaszać 
poprawki do projektu uchwały.  

Wicemarszałek Województwa – pan Lucjan Kuźniar odniósł się do 
wypowiedzi radnego Stępnia informując iż jest to zakończenie rozpoczętej w 
ubiegłym roku procedury wsparcia winiarzy podkarpackich w urządzenie, które 
jest  im niezbędne. W ubiegłym roku nie udało się tego doprowadzić do skutku. 
Poinformował, że należy do ludzi, którzy dotrzymują słowa i w związku z tym w 
tym roku jest to robione. Nie można patrzeć kategoriami jak mówi radny 
Cholewiński. Winiarstwo jest elementem nie tylko rozwoju ale też promocji 
województwa. Województwo Lubuskie osiąga w tym temacie dobre efekty. 
Kiedyś nasz region był potentatem produkcji wina i należy spróbować jeszcze 
raz. Skoro posiadający winnice na tym zarabiają i próbują robić to dalej to należy 
czynić wszystko aby wesprzeć ich działania.  

Radny Słamowir Mikllicz poinformował, że ma  wniosek formalny aby w 
protokole  nie zapomnieć zapisu cytatu Wicemarszałka Lucjana Kuźniara, że 
„należę do tych ludzi, którzy dotrzymują słowa”. 

Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że do tej pory protokoły były pisane 
rzetelnie  

Radca Prawny – pani Anna Łopuch poinformowała, że zgodnie z art. 70 ust. 2 
pkt 4 ustawy o samorządzie województwa mówi, że Zarządowi Województwa 
przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie 
województwa. Wszystkie inne zapisy wobec powyższego zapisu nie mają 
znaczenia 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały wraz z autopoprawkami. 

Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XXXVII/729/13 stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego +AUTOPOPRAWKA 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został  
pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Ochrony Zdrowia, polityki Prorodzinnej i 
Społecznej, Komisję Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisję Gospodarki i 
Infrastruktury. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały wraz z autopoprawkami. 

Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciw nie było , 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XXXVII/730/13 stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu 
Specjalistycznego w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został  
pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej 
i Społecznej. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod 
głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych. (Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie) 

Uchwała Nr XXXVII/731/13 stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego 
do Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” – Polska. 

Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki – pan Jarosław Reczek 
stwierdził, że nie ma organizacji pozarządowej, o której powiedziano by na tej 
sali więcej nią o Euroregionie i radni na ten temat mają na pewno swój własny 
pogląd. Poinformował, że Euroregion istnieje 20 lat, od ponad 10 lat jest 
instytucja wdrażającą dla licznych programów współpracy transgranicznej - 
ponad 300 zrealizowanych projektów polsko – ukraińskich, polsko – słowackich 
to zasługa tej instytucji. Jest również najlepiej rozwinięta platforma współpracy 
międzyregionalnej w tej części Karpat. Od Karpat nie można się odwracać, więc 
tym bardziej współpraca na rzecz rozwijania, wspierania samorządów, różnych 
wspólnot czy to w warstwie kulturowej, turystycznej tego regionu powinna 
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wszystkim leżeć na sercu i taka była idea jeśli chodzi o rekomendację dla tej 
uchwały. 

Radny Zygmunt Cholewiński zwrócił się do członków zarządu Województwa – 
Jana Burka i Lucjana Kuźniara czy zmienili zdanie i będą teraz głosować za 
wstąpieniem bo z tego co pamięta głosowali za wyjściem. 

Członek Zarządu Województwa – pan Bogdan Romaniuk stwierdził, ze 
rzeczywiście część radnych podejmowała już taką decyzje o wystąpieniu z 
Euroregionu niemniej jednak grono radnych, w tym również on, było przeciw 
wystąpieniu z Euroregionu. Dzisiaj Zarząd przygotowując taki projekt uchwały 
wyraża stanowczo i wyraźnie, że chce powrócić do Euroregionu. 

Pan Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że myśli iż radny Zygmunt 
Cholewiński zmieni dzisiaj zdanie i będzie głosował za przystąpieniem do 
Euroregionu dlatego, że była uchwała, że występujemy i próbujemy tworzyć inną 
instytucję. Próba ta się nie powiodła i poprzedni Zarząd to czynił a jeśli nie udało 
się to należy zawrócić, wyciągnąć wnioski i zastanowić się. Muszą być 
podejmowane logiczne decyzje. Nie czynią zarzutów z poprzedniej decyzji tylko 
widząc, że nie ma Województwa w Euroregionie a idą rzeczy ważne chcą wrócić 
do niego. Oczywiście będą pracować nad tym aby poprawić relacje jeśli nie były 
one dobre. Pan Marszałek wyraził nadzieje, że radny Cholewiński i inni radni, 
którzy głosowali za wystąpieniem będą dzisiaj głosować za podjęciem uchwały.   

Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że pytał konkretnych osób dlatego, że 
chce zmienić zdanie i jeśli oni zmienili to on również je zmieni.  

Radny Czesław Łączak stwierdził, że pan marszałek Ortyl nie uczestniczył w 
dyskusji kiedy rozpatrywano propozycję Marszała Karapyty o wystąpieniu z 
Euroregionu, stąd też myśli iż jest to normalny powrót. Radny zwrócił się do 
radnego Cholewińskiego stwierdzając, że wszelka zmiana nie gwarantuje 
niezmienności tego co zostało zmienione.  

Wicemarszałek Województwa – pan Lucjan Kuźniar stwierdził, że życie 
polega na tym aby dobierać swoje decyzje do określonych sytuacji. Czasem się 
stwierdza, że się popełniło błąd i należy się do tego przyznać Zwrócił się do 
radnego Miklicza, że nie ma się tutaj z czego śmiać bo gdyby on myślał takimi 
kategoriami jak on to do tej pory niedaleko by zaszedł. Funkcjonowanie 
wyłącznie na zasadzie uśmiechów i krytyki to nie miejsce i pora. Pan 
Wicemarszałek stwierdził, że nastąpiło pewne uzasadnienie i zwrot we 
współpracy. Została ona zaproponowana w innej formie i on zmieni zdanie i 
będzie głosował za przystąpieniem do Euroregionu Karpackiego. 

Radny Sławomir Miklicz zwrócił się do Wicemarszałka Kuźniara stwierdzając, 
że faktycznie różnią się w myśleniu pewnymi kategoriami. Ostatni rok a 
szczególnie miesiąc maj dowiodły tego w 100%. Dla niego zupełnie inne 
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kategorie są ważne niż dla  Wicemarszałka Kuźniara i ma on racje, że gdyby 
myślał takimi kategoriami jak on być może dzisiaj byłby gdzie indziej. Natomiast 
on wybrał zupełnie inna drogę i kategorie, które maja dla niego znaczenie tj. 
honor, lojalność i zgadza się w 100%, że nie myślą takimi samymi kategoriami. 

Radny Zygmunt Cholewiński podziękował za odpowiedź i stwierdził, że jest 
usatysfakcjonowany. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku – pan Janusz Magoń przypomniał, ze na sesji 
kiedy była podejmowana uchwała o wystąpieniu składał wniosek aby Sejmik jej 
nie podejmował w sposób pochopny bo wszyscy wiedzą w jakiej atmosferze była 
ona przygotowywana. Gdyby wtedy ten wniosek został przyjęty nie byłoby dzisiaj 
tematu. Stwierdził, że poprzednia uchwała była szkodliwa i należy ją zmienić.  

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny był  przeciw, nikt nie  
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XXXVII/732/13 stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia 
naruszenia interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Nr XXXIV/634/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie 
odwołania Marszalka Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały jest 
inicjatywą Komisji Głównej i zyskał  pozytywną opinię Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że do Samorządu Województwa 
zwróciła się Kancelaria Prawna w imieniu pani Agnieszki Rejman z Łańcuta z 
wezwaniem do usunięcia według wnioskodawców naruszenia prawa uchwałą 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 27 maja br. w sprawie odwołania 
Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że poprosiła innego Radcę 
Prawnego aby wydał opinię co do samej zawartości załącznika do projektu 
uchwały. Radna przedstawiła niniejszą opinię o treści – brak podpisu 
pełnomocnika pod pełnomocnictwem w miejscu pełnomocnictwa w żaden 
sposób nie wpływa na ważność umocowania czy też skuteczność, tym bardziej, 
że wątpliwość co do przyjęcia pełnomocnictwa jest rozwiana przez sam fakt 
podpisania przez pełnomocnika wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W 
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polskim prawie pełnomocnictwo jest jednostronna czynnością prawną o 
charakterze upoważnieniowym.  Oświadczenie woli o udzieleniu pełnomocnictwa 
składane pełnomocnikowi nie jest tu potrzebne, przyjęcie pełnomocnictwa przez 
pełnomocnika wymagane jest jedynie oświadczenie mocodawcy. Bez wpływu na 
ważność czy skuteczność udzielenia pełnomocnictwa pozostaje kwestia 
uiszczenia czy nie oraz w jakim dniu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Brak 
opłaty skarbowej w przypadku pełnomocnictw nie skutkuje ich nieważnością ale 
jest zaległością podatkową. Pełnomocnik upoważniony na mocy pełnomocnictwa 
ogólnego może występować w imieniu strony w każdym postępowaniu 
administracyjnym, która je dotyczy natomiast pełnomocnictwo szczególne 
stanowi umocowanie do prowadzenia konkretnej sprawy lub dokonania 
poszczególnych czynności. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego brak 
jest jakichkolwiek podstaw prawnych by żądać pełnomocnictwa szczególnego w 
tym przypadku.  

Ze względu na to, że pierwsza część załącznika odnosi się do kwestii formalnej a 
radni nie otrzymali korespondencji przekazanej na ręce Przewodniczącego 
Sejmiku czyli wniosku pełnomocnika Kancelarii, więc zna tylko i wyłącznie 
odpowiedź dlatego ma takie pytanie bo nie chce aby radni podejmowali uchwałę, 
gdzie integralną częścią uchwały jest załącznik i aby nie było tam wątpliwości bo 
Sejmik stanowi prawo lokalne i należy dochować należytej staranności. 
Podkreśliła, że nie zna dokumentów dlatego też odnosi się wyłącznie do 
załącznika do projektu uchwały.  

Radca Prawny – pani Anna Łopuch poinformowała, że każdy kto jest 
praktykiem w zawodzie pełnomocnika wie jak pełnomocnictwo powinno 
wyglądać. Tutaj nie podano na jakiej podstawie udzielane jest pełnomocnictwo. 
Na pewno w pełnomocnictwie powinny być określone sprawy, w których osoba 
umocowana reprezentuje mocodawcę. W tym pełnomocnictwie z całą pewnością 
nie ma określonych tych spraw, więc trudno się domyślać w jakich sprawach 
mocodawca upoważnia Radcę Prawnego. Nie powinno to podlegać domysłowi 
lecz jasno określone. Przytoczona przez radną opinia jest sprzeczna z ogólnymi 
zasadami udzielania pełnomocnictw. Ponadto jeśli zawodowy pełnomocnik 
sporządza dla siebie wzory pełnomocnictw i ujmuje w nim rubryczkę: 
pełnomocnictwo przyjmuję, to nie po to aby pozostawała ona pusta. Zgadza się, 
że tego typu wady wymienione przez nią jako dwie pierwsze uwagi wymienione 
w załączniku nie powodują nieważności pełnomocnictwa. Niemniej jednak trzecia 
uwaga jest uwagą formalną skutkującą nieważnością udzielonego 
pełnomocnictwa bo jeśli w pełnomocnictwie nie określi się spraw, którym daje się 
umocowanie to pełnomocnictwo nie może być skuteczne. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że nie radni lecz ewentualnie sąd 
rozstrzygnie te kwestie.  
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W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku 
poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, nikt nie był  przeciw, 1 radny  
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XXXVII/733/13 stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Obwodzie 
Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Sejmik powinien wybrać 1 
przedstawiciela do składu Rady Społecznej. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został  
pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Ochrony Zdrowia, polityki Prorodzinnej i 
Społecznej, 

Radny Stanisław Bajda zgłosił kandydaturę pani Anny Bawoł. 

Zgoda na kandydowanie stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów do składu Rady, 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały, za jej 
podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. (Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie) 

Uchwała Nr XXXVII/734/13 stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Sejmik powinien wybrać 1 
przedstawiciela do składu Rady Społecznej. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt niniejszej uchwały został  
pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Ochrony Zdrowia, polityki Prorodzinnej i 
Społecznej, 

Radny Stanisław Bajda zgłosił kandydaturę pana Bogusława Słabickiego. 

Zgoda na kandydowanie stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
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W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów do składu Rady, 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały, za jej 
podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. (Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie) 

Uchwała Nr XXXVII/735/13 stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 
2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Zarząd Województwa złożył wniosek 
o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej WFOŚiGW pana Jana Bieniasza. Jeśli 
uchwała zostanie podjęta to w jego miejsce należy dokonać wyboru nowego 
członka Rady Nadzorczej reprezentującego środowiska gospodarcze. Zostało 
zgłoszonych 5 kandydatów. 

Radni z sali obrad pytali jaki punkt jest realizowany. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – pani Lidia Błądek wyjaśniła, że w sprawie zmian 
w składzie rady Nadzorczej WFOŚiGW. 

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że mówi z wyprzedzeniem o procedurach bo 
są trzy projekty uchwał w tej sprawie i przedstawia je przy okazji pierwszego z 
nich aby radni mieli jasność w tej  kwestii. Trzecia zmiana  w składzie Rady 
Nadzorczej Funduszu wynika ze zmian dokonanych przez Sejmik w kwestii 
wyboru nowego Przewodniczącego komisji Rolnictwa.  

Radny Zygmunt Cholewiński pytał jakie są kolejne punkty porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty i nie można go w tej chwili zmieniać.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że porządek obrad nie jest zmieniany i 
obecnie realizowany jest punkt pn. podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 
XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie. Na początku sesji przyjmowano porządek obrad, w którym założono 
trzy punkty jednakowo brzmiące w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania 
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie. Pierwszy projekt uchwały dotyczy odwołania pana Jana 
Bieniasza, druga powołania nowego przedstawiciela samorządów 
gospodarczych a trzeci projekt uchwały wynika ze zmiany Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa. Przy uchwalaniu porządku obrad było takie wyjaśnienie i tak 
został przyjęty porządek obrad.  
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Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że przy uchwalaniu porządku obrad 
wprowadzono punkt o brzmieniu podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 
XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie. Radna zwróciła się z pytaniem, że skoro dzisiaj Sejmik ma głosować 
odwołanie pana Jana Bieniasza, który do tej pory jest członkiem rady Nadzorczej 
to na jakiej podstawie Zarząd ogłosił nabór kandydatów do składu Rady. Pytała 
na jakiej podstawie prawnej taka decyzja została podjęta. Rozumie bowiem, że 
nabór ogłasza się kiedy jest vacat lub kończy się kadencja. Natomiast tutaj jest 
sytuacja, że jest osoba, która nie jest odwołana, ogłoszony konkurs i dzisiaj jest 
jeden punkt w porządku obrad sesji a Sejmik ma podjąć trzy uchwały.  

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – pani Lidia Błądek wyjaśniła, że Sejmik 
podejmuję uchwałę zmieniającą i inaczej ona brzmieć nie może  bowiem 
zmieniana jest uchwała z 24 lutego 2010 r., której brzmienie jest już ustalone. To 
w jakim kierunku idą zmiany wyjaśniał Przewodniczący Sejmiku. Aby zmienić 
uchwałę muszą odbyć się trzy głosowania. Wszystko to może odbyć się w 
ramach jednej uchwały, tak jak miało to miejsce w przypadku zmian 
dokonywanych na poprzedniej sesji w składach komisji. Tutaj jest identyczna 
sytuacja i Przewodniczący Sejmiku na początku sesji mówił o przegłosowaniu 
trzech kwestii tj. odwołania pana Jana Bieniasza, powołania w jego miejsce i 
powołanie osoby wskazanej przez Komisję Rolnictwa. Tak procedowano pod 
przewodnictwem poprzedniej Przewodniczącej Sejmiku i radni tego nie 
kwestionowali bo jest to normalne i naturalne. Aby zmienić dana uchwałę 
dotycząca składu komisji przeprowadzano trzy lub cztery głosowania.  

Radny Bronisław Tofil  poinformował, że ma uwagę do uzasadnienia do 
projektu uchwały ponieważ zapis jest taki, że uchwałą nr XXXVI/693/13 z dnia 16 
lipca 2013 r.,Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany 
przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska poprzez odwołanie z funkcji  a jest to nieprawdą i zapis powinien być 
– przyjmując rezygnację  pana Władysława Stępnia bo odwołanie nie miało 
miejsca.   

 
Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że zgadza się iż można było to 
przeprowadzić na jednej sesji tylko należało wprowadzić trzy punkty. 
Poinformował, że ma przed sobą dwa projekty uchwał przedłożone przez Zarząd 
a trzeciej jeszcze nie. Pierwszy z nich dotyczy odwołania pana Jana Bieniasza a 
drugi dotyczy powołania przedstawiciela samorządów gospodarczych  w jego 
miejsce  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że jest dokładnie tak jak powiedział radny i są 
trzy projekty uchwał dotyczące zmian w składzie RN WFOŚiGW.  
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Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, ze Zarząd zgłaszał trzy odrębne 
projekty uchwały, które zostały przekazane na ręce Przewodniczącego Sejmiku. 
Jeśli chodzi o pytanie radnej Teresy Kubas – Hul dotyczące naboru to sprawa 
wyrażenia opinii przez poszczególne organizacje nie jest robiona w takim trybie 
jak konkurs na dyrektora czy kierownika w Urzędzie. Są to dwie różne rzeczy. Są 
to odrębne tryby, których nie należy mylić. Pan Marszałek jeszcze raz podkreślił, 
ze są trzy projekty uchwał.  

Przewodniczący Sejmiku wyjaśnił, że radni na sesji otrzymali dwa projekty 
uchwał tj. w sprawie odwołania pana Jana Bieniasza, powołania przedstawiciela 
samorządów gospodarczych  a w materiałach na sesję projekt uchwały 
dotyczący powołania do składu rady Przewodniczącego Komisji Rolnictwa. 

Radny Zygmunt Cholewiński prosił o informację jaki porządek obrad został 
przyjęty bo jeśli dobrze pamięta był głosowany tylko jeden punkt w tej sprawie.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w porządku obrad przyjęto iż w 
punkcie 42) jest podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 
24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Kolejne 
punkty 43) i 44) brzmią tak samo.  

Radny Zdzisław Nowakowski pytał czy te trzy punkty dotyczące odwołania, 
powołania i kolejnego powołania nie mogły być w projekcie jednej uchwały.   

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że nielogiczne jest aby podjąć to jedną 
decyzją. Po raz kolejny wyjaśnił czego dotyczą poszczególne projekty uchwał.  

Radny Zdzisław Nowakowski stwierdził, że jeśli pana Jan Bieniasz nie zostanie 
odwołany to z tego wynika, że z projektu uchwały wykreśla się punkt powołania 
kolejnej osoby.  

Członek Zarządu Województwa – Pan Bogdan Romaniuk stwierdził, że 
logiczne jest to co przedstawił radny Zdzisław Nowakowski ale poprawki do 
porządku obrad zgłoszone przez pana Marszałka zostały przegłosowane i 
dowodem na to będzie stenogram sesji.  

Radny Zygmunt Cholewiński zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy i 
wyjaśnienie jakie było glosowanie odnośnie zmian w sprawie powołania Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie aby nie było w tej kwestii niejasności. Jeśli będzie to jeden punkt a 
trzy projekty uchwał będą wnosić do Wojewody o sprawdzenie tego w trybie 
nadzoru.  

W związku z powyższym Przewodniczący Sejmiku o godzinie 16.45 ogłosił 10 
minut przerwy. 
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Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji punktu  

 

Radna Teresa Kubas – Hul zwróciła się z pytaniem do Zarządu Województwa 
jakie były zastrzeżenia do pracy pana Jana Bieniasza jako członka Rady 
Nadzorczej WFOŚiGW. Radni powinni o tym wiedzieć bo zmiana dokonywana 
jest w trakcie kadencji. 

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd obejmujący swoje 
obowiązki zapoznaje się z sytuacjami jakie miały miejsc i myśli o tych na 
przyszłość i oczekuje określonych relacji. Nie było tutaj kontaktów i pozytywnych 
doświadczeń dlatego nastąpiła decyzja aby relacje te poprawić i zmienić. Zarząd 
musi mieć pełne zaufanie do wszystkich desygnowanych tam osób i myśli iż 
będzie ono powoli odzyskiwane.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że  projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska i w związku z brakiem dalszych głosów w 
dyskusji poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych,  przeciw było 7 radnych, nikt nie  
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XXXVII/736/13 stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.   

 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 
2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z podjęciem uchwały w 
poprzednim punkcie porządku obrad zachodzi potrzeba powołania do składu 
Rady Nadzorczej przedstawiciela samorządów gospodarczych. Radni w 
materiałach na sesję otrzymali listę kandydatów spełniających kryteria i są nimi: 
Mieczysław Miazga, Zygmunt Cholewiński, Roman Stępka, Jan Bieniasz, 
Mariusz Franków.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że w związku z tym, że jest 5 
kandydatów a należy powołać 1 kandydata zachodzi konieczność wyboru 
Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania jawnego imiennego. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do jej 
składu.  

Radny Czesław Łączak zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Brenkacza. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Z ramienia Klubu Radnych PO zgłoszono kandydaturę radnego Zdzisława 
Nowakowskiego. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie.  

Ponadto do składu komisji zgłoszono radnego Władysława Stępnia, który 
również wyraził zgodę na kandydowanie.  

Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie skład Komisji 
Skrutacyjnej w osobach: Jarosława Brenkacza, Zdzisława Nowakowskiego i 
Władysława Stępnia. 

Za ww. składek komisji głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  

 

Radny Zygmunt Cholewiński złożył oświadczenie, że wycofuje swoją 
kandydaturę.  

Następnie Przewodniczący Sejmiku ogłosił 10 minut przerwy celem 
przygotowania kart do głosowania.  

Po przerwie o godzinie 17.30 wznowiono obrady i przystąpiono do dalszej 
realizacji punktu.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Władysław Stępień przedstawił 
tryb i zasady wyboru członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW spośród kandydatów 
wskazanych przez samorządy gospodarcze.  

Zasady niniejsze stanowią załącznik nr 51 do niniejszej uchwały. 

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie zgodnie z zasadami 
a następnie po obliczeniu głosów jej Przewodniczący – radny Władysław 
Stępień odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej informując, że do składu Rady 
Nadzorczej powołano pana Mieczysława Miazgę.  

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 52 do niniejszego protokołu. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej  stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu. 

Radny Mieczysław Miazga podziękował za powołanie go do składu Rady 
Nadzorczej WFOŚiGW deklarując jednocześnie, że postara się godnie 
reprezentować przedsiębiorców.  

Uchwała Nr XXXVII/737/13 stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.  

 



63 
 

63 
 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 
2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że  projekt niniejszej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska. Projekt uchwały zakłada powołanie w miejsce 
dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska – pana Władysława Stępnia, obecnego 
Przewodniczącego tj. radnego Stanisława Bajdę.  

Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że w uzasadnieniu była poprawka w 
uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały. 
  

Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych,  nikt nie był przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr XXXVII/738/13 stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu. 
  

Radny Władysław Stępień podziękował Sejmikowi za to, że na początku 
kadencji powołano go do składu RN WFOŚiGW. Poinformował, że na 
posiedzeniach Komisji Rolnictwa składał wielokrotnie sprawozdania z prac Rady 
Nadzorczej. Radny złożył gratulacje swojemu następcy. 

Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że wiele pozytywnych słów słyszał na 
temat  działalności radnego. 

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego na temat bieżącego 
etapu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa Centrum 
Wystawienniczo Kongresowego. 

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że chciałby rozpocząć niniejszą 
informację od najnowszej korespondencji w tej sprawie bowiem otrzymał dzisiaj 
od Minister Wendel informację, że instytucja zarządzająca PO Rozwój Polski 
Wschodniej wyraża zgodę na przyznanie dodatkowych środków w wysokości 
dostępnej wolnej alokacji, która wynosi obecnie 12 milionów. Nie jest to pełna 
potrzebna kwota ale pani Minister pisze dalej, że mając na uwadze możliwość 
wystąpienia w tym działaniu dodatkowych wolnych środków taką decyzje 
mogłaby podjąć. Pan Marszałek poinformował, że ogłoszony przetarg wykazuje 
w przypadku najniższej oferty różnicę w wysokości 32 milionów złotych aby 
inwestycję można było kontynuować. Jest to problem ale jeszcze większy to fakt, 
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że kosztorys przygotowany do przetargu opiewał na kwotę 155 milionów złotych i 
budzi to obawy czy faktycznie kwota 122 milionów faktycznie pokryłaby te koszty 
czy też należałoby się liczyć ze wzrostem kosztów wykonawczych w trakcie 
trwania robót na tej inwestycji. Zorganizowane zostało spotkanie z Zarządem 
RARR i osobami, które zajmowały się inwestycją, projektantem w celu 
przeanalizowania sytuacji od strony formalno – prawnej i merytorycznej i przede 
wszystkim projektowej- w sensie takim, że może udałoby się inwestycję 
„odchudzić” , obniżyć jakość wykończenia bez szkody jeśli chodzi o 
funkcjonalność. Padło kilka odpowiedzi lecz nie wszystkie ze strony projektanta 
były zadowalające dla Zarządu bo zasadniczą oszczędnością mogłaby być 
rezygnacja z budowy podziemnego parkingu, który jednocześnie mógłby pełnić 
funkcję zapasowych sal wystawienniczo – targowych, dlatego była tam 
przewidziana wysokość 5 m a jednocześnie było to warunkiem brzegowym 
postawionym przez PARP, że te miejsca parkingowe i funkcje zapasowych sal 
powinny się w tych podziemiach znajdować. Wszyscy wiedzą jak droga jest 
ziemia w tamtym terenie dlatego też nie powinno się iść w kierunku parkingów 
dookoła inwestycji lecz szukać miejsca w parkingach podziemnych. Drugim 
ograniczeniem jest to, że była wnioskowania kwota, która miała być 
wydatkowana jeszcze w tym roku w ramach planu wydatków przez MRR jako 
pewien plan finansowy na ten rok w wysokości około 17 milionów. Nawet gdyby 
przetarg został rozstrzygnięty kilka dni po tym terminie i dokonali kontroli 
uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych i przekazali plac budowy, to  
trudno byłoby temu wymaganiu sprostać, , lecz nie było ono tak bardzo ważne i 
brzegowe i mysi iż byłaby możliwość negocjacji tego uwarunkowania. Pan 
Marszałek przedstawił możliwe warianty rozwiązań. Pierwszy z nich to możliwe 
rozstrzygnięcie na bazie tego przetargu, który został ogłoszony pod warunkiem, 
że znajdzie się połowę kwoty ( bo finansowanie jest 50:50) i Samorząd 
Województwa wyłoży dodatkową kwotę prawie 16 milionów złotych na 
dokończenie inwestycji po zbadaniu czy taką kwotą da się ją zamknąć. Drugi 
wariant to kwestia przeprojektowania budynku. Projektant mówił, że nie ma 
bardzo efektownego wykończenia budynków ale są tam pewne elementy 
związane z dobrej jakości wyposażeniem tj. zapadnie, tynki akustyczne. Rzeczy 
te mogłyby spowodować oszczędności nie większe jak 10 – 15 milionów złotych. 
Przeprojektowanie, które naruszałoby pozwolenie na budowę i wszystkie zgody 
środowiskowe powoduje, że wpada się w układ 6 czy 8 miesięcy zwłoki a należy 
pamiętać, ze inwestycja musi zostać zakończona w sierpniu lub wrześniu 2015 
roku aby mieć co najmniej kwartał na jej rozliczenie i oddanie do eksploatacji. To 
nie. Przy tego typu inwestycjach kwartał będzie sprawnym i wykonanym dużym 
wysiłkiem rozliczeniem. Trzeci wariant jest taki, ze jedna z firm stających do 
przetargu jest gotowa podjąć się wykorzystania obecnej koncepcji ale zgodnie z 
prawem zamówień publicznych wpadamy w pewien okres krytyczny licząc, że 
musi być to ukończone w 2015 roku. W tym momencie wygląda to tak, że trzeba 
mieć około roku na zrealizowanie inwestycji. Czas jest elementem dosyć 
krytycznym podobnie jak potrzebne środki. Zarząd zamówił kilka ekspertyz, 
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wykonywana jest informacja na temat przebiegu niniejszego procesu, decyzji 
Zarządu, legalności prawnej wszystkich działań i czynione jest to po to, że aby 
podjąć decyzję o dużym ryzyku to należy być pewnym czy nie popełnia się 
jakichś błędów prawnych i formalnych, które mogłyby spowodować, że Samorząd 
Województwa musiałby ukończyć inwestycję sam. Trudno sobie również 
wyobrazić, że w tym czy przyszłorocznym budżecie znajdzie się kwota 16 
milionów złotych. Zarząd zlecił przeprowadzenie dwóch ekspertyz budowlanych. 
Pierwszą z nich przygotował projektant – pan Sobolewski, drugą wykonuje 
Politechnika Rzeszowska a kolejną stowarzyszenie inżynierów i architektów. Są 
również trzy ekspertyzy prawne pokazujące proces wyboru i tok postępowania w 
Urzędzie Marszałkowskim oraz RARR. Pan Marszałek stwierdził, że w niedługim 
czasie Zarząd będzie musiał podjąć decyzję i myśli, że nie obędzie się bez 
powtórzenia przetargu bo mają doświadczenia, że wtedy kwoty są niższe. 
Poinformował, że rozmawiają z partnerami tj. instytucjami zewnętrznymi w 
sprawie wsparcia na kwotę 15 milionów złotych. Myślą o partnerze 
instytucjonalnym bo nie chcą wchodzić w formułę partnerstwa publiczno-
prywatnego bo wejście w taki układ jest dosyć skomplikowane i na tym etapie 
nierealne. Poinformował również, że spraw ta będzie omawiana na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu, który kolejny raz poświęca uwagę tej inwestycji. Podkreślił, 
ze decyzja w tej sprawie jest bardzo trudna chociaż Zarząd ma świadomość iż 
jest ona potrzebna podobnie jak inne inwestycje w Parku, które wzbogacałyby tę 
powierzchnię we wszystkie instytucje związane z otoczeniem biznesu. Zarząd 
zastanawia się co w tej inwestycji jeśli doszłoby do realizacji ulokować bo jest 
kilka projektów związanych z naborem na przedsięwzięcia strategiczne o 
kluczowym znaczeniu dla województwa. Dylematów jest bardzo dużo ale 
podchodzą do sprawy bardzo solidnie.  

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że rozumie iż proces trwa i są czynione 
różnego rodzaju analizy ale pan Marszałek powiedział, że w tej chwili 
największym problemem jest czas. Radna pytała kiedy zapadną decyzje, czy 
przetarg zostanie rozstrzygnięty i czy nowe postępowanie zostanie ogłoszone bo 
każdy tydzień ma olbrzymie znaczenie. Pytała również czy dokonano analizy pod 
kątem kwalifikowalności podatku VAT. Od tego zależy jaka będzie formuła 
zarządzania majątkiem po zakończeniu realizacji projektu. Jeżeli z tytułu tego 
majątku będą osiągane przychody opodatkowane podatkiem VAT wtedy ten VAT 
teraz czy później stanie się kosztem niekwalifikowanym. Jeżeli rozstrzygniemy to 
teraz to już na etapie realizacji inwestycji rozliczając się tak jak chociażby 
Samorząd Województwa rozlicza się z podatku VAT w przypadku projektów 
informatycznych, gdzie VAT jest kosztem niekwalifikowanym i będą następowały 
zwroty podatku. Bo jeśli okaże się, że na etapie realizacji inwestycji VAT był dla 
nas kosztem kwalifikowanym i otrzymywaliśmy dotacje od wartości brutto 
inwestycji a jeżeli po realizacji inwestycji wybierze się koncepcję zarządzania 
taką, gdzie w oparciu o ten majątek będą osiągane przychody opodatkowane 
podatkiem VAT (bo właścicielem majątku jest nie Agencja a Samorząd 
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Województwa), chociażby w jakimkolwiek  postępowaniu zostanie wybrany 
operator i będą osiągane przychody opodatkowane  podatkiem VAT z tego 
chociażby tytułu, wówczas w oparciu o zapisy ustawy o podatku VAT zaistnieje 
przesłanka mówiąca o możliwości  odzyskania  VAT – u i bez względu na to czy 
będziemy chcieli go odzyskiwać czy też nie to VAT trzeba będzie zwrócić, 
zostanie on potraktowany jako koszt niekwalifikowany. Jeśli zostanie 
potraktowany jako koszt niekwalifikowany i zechcemy go odliczać to przez 10 lat 
można będzie go odzyskiwać ale decyzje należy podjąć teraz bowiem nie ma 
potrzeby rozkładać na raty i w ciągu 10 lat odzyskiwać podatek VAT bo można to 
robić już na etapie realizacji inwestycji. Krótko mówiąc płacimy wykonawcy 
wartość brutto i zwracamy się do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT a 
gdyby tak się stało to wówczas z tej kwoty 123 milionów złotych, 23 miliony 
złotych  to podatek VAT, więc wtedy wartość netto inwestycji jest 100 milionów 
złotych. W budżecie województwa jest ponad 102 miliony złotych, z tymże prawie 
7 milionów złotych to koszty niekwalifikowane, czyli jest 95 milionów złotych i 
naprawdę brakuje 5 milionów a  biorąc pod uwagę pismo przesłane od pani 
minister Wendel, gdzie jest możliwość uzyskania dodatkowych środków – to tak 
naprawdę byłoby 2,5 miliona złotych, więc są to również ważne decyzje. Radna 
zwróciła się z prośba do Marszałka o dokonanie szczegółowej analizy pod tym 
kątem. Stwierdziła, że VAT  to nie coś wirtualnego i nie jest to kreatywna 
księgowość.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że jest pod wpływem tej kreatywnej 
analizy finansowej.  Poinformował, że  tym tygodniu nie zostanie to 
rozstrzygnięte. Są świadomi, że tygodnie decydują o tym co się będzie działo i 
jak można to później korzystnie sfinalizować. Jeśli chodzi o kwalifikowalność i 
analizy to jest to czynione ale należy pamiętać, że cały czas mówimy  o kwocie 
brutto i kiedy zwrócą się do Sejmiku aby pokazać zmianę wieloletniego planu 
finansowego i zmianę kosztów to radni będą głosowali nad kwotą brutto. Do 
decyzji musi być kwota brutto. Sytuacja jest taka, że w tej chwili analizują również 
studium wykonalności, w którym pokazywane są koszty utrzymania obiektu i 
trochę ich to zastanawia, na dobrą sprawę do WPF powinna być włączona kwota 
2,5 miliona do rocznego  utrzymania inwestycji.  Trwałość 5 lat więc chodzi o 
kwotę 12,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o kwestię operatora, którego należy 
wyłonić to nie wyobraża sobie aby do tej infrastruktury trzeba było 2,5 miliona 
złotych rocznie dopłacać. Instytucja ta w głównej części powinna się finansować. 
Jest również sprawa systemu ogrzewania i klimatyzacji bo jest to potężny 
przeszklony budynek i poddawany jest naturalnym wahaniom temperatury a 
koszty tego są bardzo wysokie jest to  bowiem   zwykłe gazowe ogrzewanie. Jest 
to sprawa do zastanowienia. Ponadto patrzą jakie są średnie koszty wykonania 
inwestycji i 23 tysiące metrów powierzchni z całym otoczeniem na zewnątrz i 
parkingami to 3 tysiące 500 od metra. Nie jest to kwota wysoka ale jeśli popatrzy 
się na tego typu budynki i konstrukcje to tam idą kwoty 8-13 tysięcy złotych i nie 
powinno to polegać na tym, że mówi on iż nasz metr jest bardzo tani bo wtedy 



67 
 

67 
 

pojawia się wątpliwość czy nie jest za tani i czy uda się ukończyć inwestycję za 
tę kwotę. Wiadomo bowiem, że żadnego stadionu nie skończono w terminie i 
przy takich nakładach jakie przewidywano na początku. Decyzja jest bardzo 
ważna i Zarząd nie chce doprowadzić do sytuacji, że będzie szkielet budynku a 
nie będzie w nim np. ogrzewania. Jeśli chodzi o analizę radnej to nie do końca ja 
podziela, są opinie Izby Skarbowej w tej sprawie i coś w tym jest ale nie do 
końca. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że miał nadzieję, że Marszałek przybliży 
termin kiedy zapadnie decyzja bo to, że inwestycja w 50% będzie finansowania z 
Programu Operacyjnego można spokojnie założyć bo tak również przedstawił to 
Marszałek w liście od Pani Minister Iwony Wendel i faktycznie wielokrotnie ona 
powtarzała, że jeśli chodzi o środki na Centrum Kongresowo – Wystawiennicze 
to można liczyć na wsparcie bo w tym działaniu środki były i zresztą jest to 
podniesienie po raz drugi kwoty przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bo 20 
milionów złotych w tym roku wprowadzano do WPF. Pierwsze zdania 
wypowiedziane przez Marszałka stwierdzające, że myśli iż nie obędzie się bez 
powtórzenia przetargu niepokoją go. Jeśli przetarg zostanie powtórzony to 
pewno zostanie poniesione większe ryzyko niż to, o których mówił Marszałek  w 
dalszej części wypowiedzi, że inwestycja może nie być zrealizowana w terminie 
do rozliczenia projektu z PARP. Jest to bardzo duże ryzyko. Stosunkowo późno 
jako Samorząd Województwa zdecydowaliśmy się na inwestycję i on był i jest 
nadal zwolennikiem powstania Centrum w województwie bo uważa, że 
województwo na nie zasługuje. Jeśli chodzi o koszty funkcjonowania i wybór 
operatora to są to późniejsze decyzje ale jest szansa aby takie Centrum się 
finansowało bo powołany operator na pewno będzie miał jako jedno z zadań jego 
bilansowanie się lub było w minimalnym stopniu na deficycie bo taki jest cel i 
idea funkcjonowania takich ośrodków. Radny apelował aby decyzje co do 
Centrum podjąć szybko. Dzisiaj radni nie dowiedzieli się nic nowego ponad to, że 
Zarząd analizuje kolejne kwestie i dobrze bo muszą być one poddane głębokiej 
analizie ale apeluje o szybkie rozstrzygnięcie bo jeśli będzie decyzja o 
powtórzeniu przetargu to jest obawa czy zdążą  zrealizować inwestycję. 

Radny Czesław Łączak stwierdził, że dzisiejsza informacja Zarządu jest 
przydatna wszystkim co do wiedzy – co z tym Centrum. Stwierdził również iż jest 
zaskoczony, że Centrum  jeszcze nie powstało przy tak optymistycznych 
zapowiedziach w Sokolnikach. Dzisiaj jest jeszcze czas na gruntowne 
przeanalizowanie całości przedsięwzięcia – jeżeli chodzi o finansowanie, 
realizację oraz obciążenie województwa w przyszłości. Skoro Zarząd chce 
jedynie poinformować radnych co zamierza i co się wokół dzieje to dobrze. 
Przejrzy wszystkie protokoły oraz rzetelne analizy związane z finansowaniem i 
utrzymaniem i zostanie wzięte pod uwagę co do kontynuacji tego 
przedsięwzięcia.  
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Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że znany jest mu wynik 
głosowania na posiedzeniu Zarządu, który był taki iż dwóch członków głosowało 
za, dwóch wstrzymało się od głosu a jeden nie uczestniczył w posiedzeniu 
Zarządu i historia powstawania decyzji również jest ważna bo pozwala to podjąć 
rozważną i racjonalną decyzję. Proces dochodzenia Podkarpacia do Centrum na 
pewnym etapie kiedy zajmował się Polską Wschodnią był mu znany i pierwsze 
próby z pozycji miasta nie były najszczęśliwsze i przesunęło to decyzję odnośnie 
inwestycje w czasie. Niebezpieczną rzeczą dla ukończenia inwestycji w czasie 
byłoby przeprojektowanie czyli uzyskanie od nowa pozwolenia na budowę a 
odchudzenie typu odjęcia pewnych elementów, które nie naruszają projektu i nie 
trzeba decyzji środowiskowych, to wtedy można zdążyć. Pan Marszałek 
poinformował, że będzie również ze strony Zarządu dodatkowe pismo w sprawie 
warunku związanego z garażami, jest to jednak poważne naruszenie konstrukcji i 
kwestia uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Rzeczywiście ministerstwo 
pozytywnie reaguje na liczne wnioski w sprawie zwiększenia kwot, również 
wszystko dobrze się ułożyło z internetem szerokopasmowym i dzisiaj radni 
zdecydowali o tym iż projekt można kontynuować i uruchamiać. Gdyby miał 
sugerować to należało przyjąć formułę „zaprojektuj i wybuduj” bo wtłacza ona 
projektodawcę i wykonawcę w obszar  kwoty, która byłaby do dyspozycji. 
Problemem jest znalezienie 15 milionów ale można byłoby pozyskać na zewnątrz 
u partnera instytucjonalnego. Problem to 155 milionów i 122 miliony – bo jeśli w 
2015 roku nie będzie można rozliczyć a nie wiadomo czy będzie obecny Zarząd 
to nie byłoby dobrze „podrzucić” komuś tego i jest to największy problem. Tam  
są specyficzne materiały w konstrukcji , elektronika i mają one w miarę stabilne 
ceny rynkowe, ceny materiałów  z wyższej półki trzymają się na rynku bez 
względu na koniunkturę.  

 

Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 (stan na koniec II kwartału 2013 roku). 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich 
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2013 
r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu. 
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Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu. 

Członek Zarządu Województwa – pan Tadeusz Pióro poinformował, że chce 
zasygnalizować radnym co nas czeka w obecnym i przyszłym roku.  Często 
mówiono tutaj, że nowy algorytm przyjęty w 2010 roku uzdrowi nam sytuację. 
Rzeczywiście ten algorytm, który został zastosowany w przypadku przyznawania 
środków finansowych dla naszego województwa jest o wiele korzystniejszy niż 
poprzedni ale zapomina się o jednej rzeczy, że na mocy art. 118 ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
planowane koszty nie mogą być niższe dla danego oddziału niż w poprzednim 
roku. Oznacza to, że dostaliśmy trochę więcej pieniędzy. Oddziały musiały 
dostać przynajmniej tyle samo pieniędzy co dostawały, nie mogły  być 
zmniejszone środki przyznanych na inne oddziały i tym samym zmniejszenie 
różnicy pomiędzy naszymi środkami przyznanymi na określone procedury dla 
nas a dla innych funduszy wojewódzkich – one owszem maleją ale bardzo 
powoli. Dowodem potwierdzającym niesprawiedliwe finansowanie świadczeń 
medycznych dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego są dane, które 
wyraźnie wskazujące iż nasze województwo jest krzywdzone przy podziale 
środków finansowych na mieszkańca. Co prawda następuje tutaj również postęp 
bo w 2010 roku różnica wynosiła  10% , w 2012 roku – 3,5% a w 2013 roku – 
3,6%. Pokazuje to, że mimo wszystko różnice są bardzo widoczne. 
Poinformował, że ostatnio uczestniczył w spotkaniu u Wojewody odnośnie opieki 
psychiatrycznej i kiedy usłyszał ile kosztuje u nas procedura na 1 osobę w 
naszych szpitalach a ile w województwach małopolskim czy wielkopolskim to tym 
ostatnim przyznawana jest dwa razy większa kwota. Jest tu rzeczywisty problem, 
w ubiegłym roku był on zauważany. Przed debatą na temat budżetu miało 
miejsce wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji 
Ochrony Zdrowia. Pan Marszałek apelował  aby takie posiedzenie odbyło się 
również teraz z udziałem nadzoru właścicielskiego po to aby zmierzyć się z tym 
co czeka województwo  w przyszłym roku. Pani dyrektor przedstawiała koncepcje 
ile to może kosztować i jakie środki finansowe będą potrzebne na 
przekształcenia w formie oddłużeń. W związku z tym kwota ta w tym roku nie 
była relatywnie wysoka i wynosiła niecałe 6 milionów złotych. Na I półrocze 2013 
roku zobowiązań ogółem wszystkie placówki miały 280 milionów złotych, 
zobowiązań długoterminowych prawie 70 milionów złotych i wymagalnych prawie 
70 milionów złotych. Różnica pomiędzy zobowiązaniami długoterminowymi a 
wymagalnymi jest bardzo płynna i można przyjąć w bardzo krótkim czasie, ze 
zobowiązania, o których należy myśleć to 140 milionów złotych. Z analizy 
materiałów przesłanych radnym wynika, że na I półrocze 2012 roku były 
przewidywane koszty na oddłużenie szpitali w wysokości 30 milionów złotych, w 
tym roku jest trochę lepiej i w tym momencie byłaby to kwota 20 milionów złotych 
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ale takiego roku, jakim był 2013 już nie będzie bo m.in. zapłacono w tym roku 
dużo nieuregulowanych wcześniej nadwykonań  i można było je zakwalifikować 
do roku obrotowego 2012 i stąd ta mniejsza różnica. Ponadto stosunkowo 
wysokie liczenie amortyzacji spowodowało, że środki potrzebne na oddłużenie to 
było niecałe 6 milionów złotych.  W przyszłym roku nie ma szans aby takie środki 
były na nadwykonania, zostały nadwykonania, które ciężko będzie 
wyegzekwować. Poza tym jest jednoznacznie powiedziane, że środki NFZ na 
kontrakty w przyszłym roku będą na poziomie roku obecnego. W 2013 roku 
wzrosły one o 7% w porównaniu z rokiem 2012.  Wszystko to wymaga 
głębokiego zastanowienia i analizy i przewidzenia jakie środki będą potrzebne na 
oddłużenie w połowie roku 2014. Większość dyrektorów podchodzi poważnie do 
funkcjonowania swoich placówek, dyskusje są nawet do tego stopnia – co jest 
najgorsze - aby przeciwdziałać nadwykonaniom. Jest w tej kwestii wiele 
dylematów ale jeśli pójdziemy w nadwykonania, to  rodzi to koszty 
funkcjonowania jednostki, która musi czekać na zapłatę.  Z analizy wszystkich 
dokumentów wynika, że zadłużenie może się kształtować na poziomie około 20 
milionów złotych na oddłużenie szpitali.  Pan Marszałek jeszcze raz podkreślił, że 
na pewno rok 2013 nie skończy się tak pozytywnie jak  rok 2012, gdzie na 
oddłużenie wystarczyło 6 milionów złotych. Zwrócił się do Przewodniczących   
Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej aby jeszcze przed tworzeniem budżetu i zatwierdzaniem danych do 
budżetu w miesiącu wrześniu odbyło się posiedzenie tych komisji  się. 
Poinformował również, że dość dużo zadań było wykonywanych bezpośrednio z 
naszego budżetu a  teraz przyjęto zasadę aby wiele zadań inwestycyjnych 
powstawało na bazie środków unijnych i są trzy bloki tematyczne, które 
rozwiązałyby problemy w zakresie onkologii, bloków operacyjnych i psychiatrii. 
Wyraził nadzieję, że w pewnym momencie będzie kreowana polityka zdrowotna 
w województwie ( nie czyni tego Wojewoda bo nie może oraz Marszałek bo 
zajmuje się swoimi obiektami).  Być może mógłby czynić to NFZ i jest taka 
szansa bo najprawdopodobniej ustawa o działalności leczniczej pójdzie w takim 
kierunku, że jeśli fundusz dojdzie do wniosku, ze nie muszą być ogłaszane nowe 
konkursy na różne procedury bo wystarczy to co jest w województwie, to być 
może będzie mógł  aneksować i przedłużać funkcjonujące obiekty a nie tworzyć 
nowych podmiotów. Kończąc swoje wystąpienie apelował aby wrzesień był 
miesiącem analizy i przymierzenia się do tego co czeka placówki służby zdrowia  
w przyszłym roku.  

Radny Zygmunt Cholewiński poinformował, że nie ma zastrzeżeń do 
informacji. Sytuacja finansowa szpitali jest mu znana natomiast dziwi go trochę 
stanowisko członka Zarządu, który trochę asekuruje się na przyszły rok bo taką 
konkluzje można wysnuć z jego wypowiedzi, że nie będzie tak dobrze. Należy 
rozwiązywać problemy i apelować do samego siebie aby wziąć się do pracy i tak 
zarządzać ta strukturą służby zdrowia aby miała ona efekty. Stwierdził, że radny 
trochę inaczej wszystko przedstawia niż wtedy kiedy był w opozycji. Radny 
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poinformował, że będzie konstruktywnie obserwował jak nadzór Zarządu nad 
jednostkami służby zdrowia. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że ma podobne odczucia jak radny 
Cholewiński, że pan Marszałek Pióro asekuracyjnie podchodzi do lat następnych. 
Radny proponował inne podejście i podziękował za uznanie wyników, które były 
w dwóch poprzednich latach i co zostało podkreślone w jego wypowiedzi, że 
2013 rok nie będzie już tak dobry jak 2012. Radny stwierdził, że jest optymistą i 
chyba bardziej wierzy w to niż Marszałek Pióro, że można osiągnąć niezłe wyniki. 
Są działania, które może rekomendować tj.  kontynuację grupy zakupowej jeśli 
chodzi o zakup leków, realizację pomysłu, co już zlecono do analizy tj. wspólny 
zakup energii – wyniki pokazują, że można na tym bardzo dużo zaoszczędzić. 
Jeśli te działania są kontynuowane to dobrze bo spowodują one oszczędności.  

Radny poinformował, że z wielką satysfakcją patrzy, że Zarząd kontynuuje 
działania co do inwestycji i chodzi tutaj o realizację  oddziałów, bo na ich temat 
należy rozmawiać z dyrektor NFZ aby zakontraktować te usługi i są to dodatkowe 
przychody dla naszych jednostek. Radny prosił o więcej optymizmu, Stwierdził, 
że realnie patrząc na wyniki to są one porównywalne do tych po I półroczu 
ubiegłego roku. Pan Marszałek był wtedy jedną z osób, która mocno podkreślała, 
że należy więcej środków zabezpieczyć w budżecie na pokrycie strat. Finalnie 
okazało się, że on miał rację, należy iść w tym kierunku i dzisiaj nie należy 
asekurować się i mówić, że będzie gorzej lecz należy podejmować działania aby 
było lepiej.  

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z apelem aby nie doprowadzić do debaty 
na temat sytuacji w służbie zdrowia bo jest to informacja.  

Członek Zarządu Województwa – pan Tadeusz Pióro stwierdził, że warto 
byłoby taką debatę na temat służby zdrowia odbyć bo takiej z prawdziwego 
zdarzenia nigdy nie było. Poinformował, że nie przyjmuje, że postępuje 
asekuracyjnie i, że  jest już po innej stronie. Tak naprawdę powiedział, że taki rok 
jak miał miejsce nigdy się nie powtórzy i stwierdza to jednoznacznie w obecności 
dyrektorów szpitali, którzy o tym wiedzą. Nie chce powiedzieć, że odpowiednia 
księgowość została zastosowana i w tym momencie taki rok na pewno się nie 
powtórzy. Nie mówi tutaj o działaniach, które są podejmowane przez Zarząd 
odnośnie wyboru nowego dostawcy i rozszerzanie wspólnych zakresów bo są to 
poszukiwania. Pan Marszałek jeszcze raz podkreślił, że on się nie asekuruje ale 
jeśli radni słyszą liczby tj. 280 milionów zobowiązań, 70 i 70 zobowiązań 
wymagalnych i długoterminowych  terminowych i  140 milionów złotych w 
naszych placówkach i jeśli nie wywołują one refleksji to nie wie co może ja 
wywołać.  

Radny Janusz Ciółkowski stwierdził, że w tej kwestii należy zwrócić uwagę na 
kontekst krajowy i kontekst funkcjonowania służby zdrowia - przychód i rozchód. 
Przychód według wszelkich obecnych przewidywań nie będzie rósł. Znamy 
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budżet ogólny krajowy NFZ i nie ma szans na wzrost kontraktów dla naszych 
szpitali wojewódzkich, może poza nowymi oddziałami, które się tworzą ale one 
będą tworzone po części sumami, które się zwrócą bo pacjenci będą leczeni na 
naszym terenie ale zaczyna wątpić czy one do końca się one zwrócą. Ważny jest 
przychów, rozchód i efekty oraz badanie szczelności systemu, które przerabiane 
jest już przez 3-4 lata poddaje pod rozwagę.  

 

Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2012 r. oraz 
pierwsze półrocze2013 r. podmiotów leczniczych nadzorowanych przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu. 

 

Informacja nt. stanu prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014 -2020. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu. 

Radna Ewa Draus poinformowała, że Komisja Rozwoju Regionalnego na 
posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 r.  procedowała  informację o stanie prac 
nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-
2020. Zgłosiła ona  uwagi i wnioski. Pierwszy postulat dotyczy podjęcia przez 
Zarząd Województwa negocjacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w 
sprawie rozszerzenia zapisów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 
– 2020, w III Osi Priorytetowej „Nowoczesna infrastruktura transportowa” tak, aby 
w priorytecie inwestycyjnym 7.2. możliwa była realizacja inwestycji w zakresie: 
przebudowy istniejącej sieci drogowo-ulicznej, budowy obwodnic, budowy lub 
przebudowę odcinków dróg wyprowadzających ruch z miast nie tylko dla miasta 
wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego, ale również dla obszaru całego 
województwa. Kolejny postulat to sprawdzenie możliwości aplikowania przez 
Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) o środki w ramach Programu 
Operacyjnego Polski Wschodniej 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, priorytetu inwestycyjnego 3.3. wspieranie 
tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 
produktów i usług. W ramach priorytetu tematycznego 3.3. przewiduje się 
również działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP poprzez 
tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej 
ponadregionalnym. Celem wsparcia będzie stymulowanie powiązań 
kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami na rzecz rozwoju atrakcyjnych i 
bazujących na istniejącym potencjale komercyjnych produktów turystycznych. 
Wsparciem objęte zostaną projekty inwestycyjne polegające na tworzeniu 
nowych i rozwoju już istniejących produktów turystycznych o znaczeniu co 
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najmniej ponadregionalnym. Działania uzupełniające (podlegające 
dofinansowaniu w ramach projektu inwestycyjnego), będą mogły dotyczyć m.in.: 
promocji tworzonego lub rozwijanego produktu turystycznego, wykorzystania 
nowoczesnych technologii teleinformatycznych w procesie zarządzania usługami 
turystycznymi i około turystycznymi (e-usługi, portale i strony rezerwacyjne, call 
center, aplikacje mobilne), powstanie oferty w postaci gotowego pakietu usług 
świadczonych przez podmioty prowadzące działalność na terenie makroregionu 
Polski Wschodniej, wspierania działań uzupełniających służących podniesieniu 
kwalifikacji kadr przemysłu turystycznego służących jego profesjonalizacji i 
podniesieniu jakości świadczonych usług. W tym wskazano beneficjentów MSP i 
struktury klastrowe.  

W związku z tym za zasadne uważa się aktywne włączenie samorządów 
terytorialnych w tego typu  działania.  

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że ogłoszony jest nabór z Programu 
Polski Wschodniej na infrastrukturę drogową wprawdzie na listę projektów 
rezerwowych ale warto bo doświadczenie pokazuje, że  w wyniku realizacji  
rozliczenia projektu powstają duże oszczędności i wiele projektów z listy 
rezerwowej przesuwanych jest na listę rezerwową i w związku z tym  czy Zarząd 
Województwa  planuje jakieś projekty zgłosić w tym naborze bo  termin jest do 20 
września br.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl odnosząc się do wypowiedzi radnej 
poinformował, że wiedzą o tym bo Ministerstwo zwróciło się w tej sprawie. 
Inwestycją, która jest w gotowości do realizacji jest Obwodnica Brzozowa ale nie 
jest ona wpisana w opisany ciąg dróg wojewódzkich, na których mogą być 
zrealizowane inwestycje z Polski Wschodniej. Dlatego z przykrością można 
stwierdzić, że Brzozów raczej nie ma szans chociaż byłaby to dobra inwestycja i 
duża ulga dla samorządów w przyszłym budżecie aczkolwiek należy myśleć o 
tym na następna perspektywę finansową w Programie Polska Wschodnia. 
Poinformował, że będą tam zgłaszali projekty i myśli iż zdąża. Jeśli chodzi o 
opinię Komisji  Rozwoju Regionalnego to sobie to cenią i cały czas jeśli program 
jest w grze będą konsultacje społeczne w miesiącu wrześniu i październiku i 
będą zgłaszane postulaty Zarządu do tego programu. Ważnym elementem jest 
komunikacja wewnątrz aglomeracji, obwodnice, wyprowadzenie ruchu poza 
aglomerację. Chciałby aby również było do końca i precyzyjnie wiadomo, że  
będzie można mówić w Polsce Wschodniej o możliwościach finansowania 
ważnego przedsięwzięcia finansowego, które  złożył PZDW tj. dokończenie 
zjazdów i wyjazdów z  autostrady. Jest 7 konfliktowych rzeczy w tym obszarze. 
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego wykonuje analizę  i jest to jeden 
ze znaczących projektów, który chcą uruchomić i pokazać jako źródło 
finansowania Polskę Wschodnią i inne źródła tj. krajowe bo  autostrada jest 
problemem, który leży w powinnościach państwa. Zjazdy i wyjazdy powinny być 
również ukończone ze środków budżetu krajowego czy innych programów 
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krajowych. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość i sieciowe produkty turystyczne to 
również będą chcieli je postulować bo w tej perspektywie PO Rozwój Polski 
Wschodniej ma w sobie strategie i działania promocyjne związane z turystyką, 
czy wilki projekt związany z trasami rowerowymi. Są to rzeczy, które wpisywały w 
priorytet do zapoczątkowania działań w Polsce Wschodniej w zakresie turystki,    
podstawy są i powinien być dalszy ciąg związany z sieciowym produktem 
turystycznym. 

 

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie                      
od 5 lipca 2013 r. do 5 sierpnia 2013 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu. 

Radna Teresa Kubas- Hul poinformowała, że dokonała analizy wszystkich 
uchwał podjętych w ostatnim czasie przez Zarząd Województwa lecz miała 
kłopot z rzetelną analizą bowiem nie ma do nich uzasadnień.  Poinformowała, że 
ma pytania dotyczące trzech obszarów, którymi Zarząd zajmował się w tym 
okresie. Pierwszy obszar to uchwały podejmowane w sprawie realizacji zadań 
publicznych w zakresie kultury. Znalazła tam uchwały na mocy, których 
niektórym wnioskodawcom przyznawano, innym odmawiano pomocy. Ze 
względu na to, że nie ma uzasadnień prosi o przesłanie pisemnej informacji 
czym Zarząd kierował się przyznając wsparcie określonym jednostkom a czym 
odmawiając go. Poinformowała, że nie satysfakcjonuje jej odpowiedź taka, że 
przedsięwzięcie jest uzasadnione lub nie i na tym to uzasadnienie się kończy. 
Drugi obszar to uchwały podejmowane przez Zarząd dotyczące wsparcia w 
ramach KSOW-u. Radna poinformowała, że znalazła tam różne uchwały jak np. 
organizacja Festiwalu Ducha, Pieśni i Chleba – kwota 3 tysiące złotych, 
Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego – 15 tysięcy złotych, Festiwal 
Jagodowy – 3 tysiące złotych, Jarmark Słomiański – 3 tysiące złotych, 
Wybieramy Babę i Chłopa Regionu – 3 tysiące złotych, 95 – lecie Ruchu 
Spółdzielczości – 10 tysięcy złotych, Dożynki Diecezji Przemyskiej – 45 tysięcy 
złotych, Turniej finałowy Pucharów Regionów – 3 tysiące złotych, Targi Rodzimej 
Tradycji Koło Gospodyń Wiejskich w Widłach Wisły i Sanu – 4 tysiące złotych, 
dożynki Powiatu Niżańskiego, dożynki w Chmielniku, Jezuicki Festyn Rodzinny,  
Kiermasz Ludowy i Powiatowe Święto Chleba w Przeworsku – 25 tysięcy złotych. 
Radna poinformowała, że zastanawiała się jaki jest tutaj wspólny mianownik, 
dlaczego jednym przyznawana jest kwota 2 tysięcy złotych, innym 3 tysięcy a 
jeszcze innym 10 czy 45 tysięcy złotych. Ponieważ są to środki unijne w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej rozumie, że są określone procedury i jest tzw. 
przejrzystość i transparentność w wydawaniu tego typu środków.  Prosiła o 
poinformowanie w oparciu o jakie kryteria Zarząd podejmował takie uchwały. 
Prosiła również o informację w jaki sposób poszczególni wnioskodawcy są 
informowani o dostępnych formach wsparcia, czy jest to jakiś konkurs, czy 
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informacja że istnieje możliwość składania  takich wniosków, określonych 
terminów i formularzy widnieje gdzieś na stronie Urzędu Marszałkowskiego – bo 
nie mogła jej znaleźć. 

Trzeci obszar to uchwały Zarządu dotyczące działań promocyjnych. Radna 
poinformowała, że nie będzie tutaj przytaczać kwot ale różnego rodzaju 
organizacjom przyznawane są środki na promocję . Są one w różnej wysokości 
bo 50, 100 tysięcy złotych ale również 2,5 tysiąca złotych. W związku z tym ma 
pytanie czym Zarząd kieruje się podejmując takie uchwały i jaki efekt promocyjny 
jest osiągany dzięki temu, że przeznaczane są takie środki. Być może są to 
dobre decyzje ale jeśli nie ma uzasadnienia do uchwał to trudno odnieść się do 
tego wszystkiego. Jedna rzecz, która wzbudziła jej zaniepokojenie i tutaj prosi o 
cały komplet dokumentów to Uchwała Nr 254/6184/13 z dnia 30 lipca br. w 
sprawie zmian w budżecie. W § 2 uchwały jest kwota 105 tysięcy 970 z 
przeznaczeniem na pokrycie zasadzonej na rzecz beneficjenta I Osi 
Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego i uzasadnienie – wyrok 
Sądu Okręgowego w Rzeszowie, pokryto ze środków – rezerwy ogólne i celowe. 
Radna zwróciła się z prośbą o przekazanie jej kopii wyroku i wyjaśnienie z 
jakiego powodu Samorząd Województwa pokrywa tę kwotę. Wiedza ta jest 
potrzebna bowiem wchodzimy w okres, gdzie kończy się realizacja RPO jeśli 
chodzi o wybór projektów a grono projektów jest w trakcie realizacji, rozliczania i 
chce wiedzieć z jakiego powodu takie zdarzenie miało miejsce.  

Radna zwróciła się z wnioskiem do Marszałka, który jak przytoczyła radna na 
sesji 27 maja br. w swoim wystąpieniu, kiedy zadano mu pytanie czy będą 
rewolucyjne zmiany, odpowiedział, że będą rewolucyjne zmiany  tj. otwarcie, 
konsultacje, spotkania, jawność pracy urzędu i urzędników oraz Zarządu. Radna 
prosiła aby w kontekście tej wypowiedzi – podkreślając, iż nie ma z jej strony w 
tym momencie żadnej złośliwości aby radni mogli otrzymywać materiały na 
posiedzenie Zarządu. Stwierdziła, że rozumie, że Zarząd nie ma nic do ukrycia. 
Prosiła aby radni mogli otrzymywać porządek posiedzenia Zarządu wraz z 
uchwałami, których nie otrzymują aby mogli się z nimi zapoznać.  

Radna zwróciła uwagę, że w posiedzeniach Zarządu co do zasady może 
uczestniczyć z prawem głosu doradczego Przewodniczący i 
Wiceprzewodniczący Sejmiku,  radni również mogą wziąć w nich udział  tylko 
muszą wcześniej zgłosić taką chęć. Radni na pewno w niektórych posiedzeniach 
Zarządu uczestniczyliby,  na natomiast nie mają na tyle czasu aby poświęcić cały 
dzień na obradach ale jeżeli będzie punkt, który w sposób szczególny ich 
interesuje to być może byliby chętni. 

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że Zarząd regularnie pracuje na 
swoich posiedzeniach we wtorki w godzinach 9-13. Czasem zdarzają się 
doraźne posiedzenia w trakcie tygodnia. Ma to miejsce jednak coraz rzadziej 
bowiem Zarząd pracuje coraz bardziej systematycznie. Stwierdził, że 27 maja br. 
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tak powiedział i może jeszcze raz to zacytować, to zobowiązanie jest aktualne i 
żadnych tajemnic nie ma. Uchwały są na stronach internetowych i każdy 
obywatel ma do nich dostęp.  105 tysięcy złotych to kwota zasądzona na rzecz 
beneficjenta po wyroku, który odwołał się od decyzji Zarządu i podejmował ją nie 
ten Zarząd ale nie o to chodzi bowiem takie rzeczy mogą się zdarzyć i pewne 
środki na takie przypadki są zarezerwowane w programach operacyjnych. 
Pewne decyzje sądy różnie orzekają, tutaj tak się zdarzyło i radnej zostaną 
przesłane wszystkie informacje w tym zakresie. Pan Marszałek poinformował, że 
instytucja audytowa od 2 tygodni prowadzi audyt na bieżąco, wynika to 
oczywiście z zaszłości. Ze względu na dobro sprawy nie będzie jednak nic więcej 
mówił w tym temacie bowiem będzie specjalny komunikat po zakończeniu przez 
nią audytu i wyniki zostaną przesłane do Brukseli. 

Jeśli chodzi o działania promocyjne to Zarząd  podtrzymał te rzeczy. Wiele z 
tytułów, które zakomunikowała radna  wynika ze zobowiązań, które podjął  
poprzedni Zarząd.  Uszanowali to i nie było to niezgodne z prawem i nie kłóciło 
się z merytorycznymi założeniami promocji województwa i z założeniami 
programowymi. Były jednostkowe przypadki zmniejszenia kwoty lub 
niepodtrzymania. 

Jeśli chodzi o działania promocyjne to Zarząd zastał praktycznie „pustą kasę” . 
Ostatnią decyzją Zarządu przesunięto kwotę 100 tysięcy złotych z rezerwy na 
dziania promocyjne bowiem już nic nie było.  

Jeśli chodzi o KSOW to żadnych dożynek w Diecezji Przemyskiej nie 
dofinansowywali. W zakresie KSOW są kryteria, procedury i transparentność, 
informacja dostępna jest na stronie w odpowiedniej zakładce. 

Jeśli chodzi o uzasadnienia do podejmowanych uchwał to załączą wyciągi z 
protokołów i  prześlą radnej te do konkretnych projektów. Wszystkie trudno 
byłoby ale jeśli trzeba będzie to trochę to potrwa ale zostanie przekazane.  

Pan Marszałek stwierdził, że cieszy go, że ciężka praca Zarządu jest 
obserwowana przez radnych.  

Radna Teresa Kubas – Hul odniosła się do wypowiedzi Marszałka. Stwierdziła, 
że Marszałek powiedział, że nie było takich środków natomiast ona może podać 
numer uchwały i jest to uchwała  Nr 254/6120/13  z 20 lipca 2013 jest ona na 
BiP, chyba że została ona uchylona. Stwierdziła, że wie jakie są terminy 
zamieszczania informacji  na BiP i Zarząd się w tej kwestii wywiązuje, natomiast 
zazwyczaj jest tak, że uchwały publikowane są w ostatnim możliwym dniu i nie 
ma tam uzasadnień. Rozwiązaniem jest to o co ona wnioskuje tj. aby radni 
otrzymywali materiały na posiedzenie Zarządu i jest to jedynie dołączenie do listy 
wysyłkowej radnych i jednym kliknięciem materiały do nich dotrą i będą oni mogli 
analizować je na bieżąco, nie byłoby również wtedy potrzeby ich analizy po 
całym miesiącu na posiedzeniu sesji.  
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Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że z jego wiedzy wynika, że  
poprzedni Zarząd tego nie robił, jeśli chodzi o uzasadnienia i wyciągi z 
protokołów to jeśli radna chce to do konkretnych a nie wszystkich. 

Stwierdził, że myśli iż radnej chodziło o dożynki Archidiecezji Przemyskiej lecz 
mówiła ona o Diecezji Przemyskiej.  

Radna stwierdziła, że mówiła o Archidiecezji Przemyskiej. 

Pan Marszałek stwierdził, że można to sprawdzić, potwierdził, że jeśli chodzi o 
dożynki Archidiecezji Przemyskiej to były one dofinansowane.  

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVI sesji w dniu 16 
lipca 2013 r. 

Informacja niniejsza stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Bronisław Tofil złożył interpelację w sprawie dofinansowania budowy 
siedziby Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie ze środków Unii 
Europejskiej.  

Interpelacja w tej sprawie stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 

Radny Zygmunt Cholewiński poinformował, że Zarząd na pewno podejmował 
taką decyzję jeśli chodzi o wybór tego projektu bo jest to jeszcze z poprzedniej 
kadencji a później dalej było to procedowane. Wyjaśnił, że był uczestnikiem 
niniejszej decyzji.  

Radny Zygmunt Cholewiński pytał kto czy też z czyjego polecenia, kierownik z 
Departamentu Edukacji – pan Śnieżek – (a jeżeli bez polecenia – to czy Zarząd 
wyciągnie konsekwencje w stosunku do tego pana) nakazuje, wręcz poleca 
pełniącej obowiązki zatrudnienie konkretnego nauczyciela w Medycznej Szkole 
Policealnej w Stalowej Woli. Radny poinformował, że taką informację powziął od 
p.o. dyrektora, że właśnie pan Śnieżek polecił jej zatrudnienie konkretnej osoby 
nie mając oczywiście dla niej etatu. Przyczyny są znane, tam był konkurs na 
stanowisko dyrektora, został wyłoniony kandydat na to stanowisko i ta osoba, 
która miała by  mieć powierzone obowiązki musi być w tej chwili pracownikiem tej 
instytucji. Rozumie, że chodzi chyba o ominięcie pewnych procedur i powierzenie 
tej osobie. Jeżeli pan Śnieżek wykonywał tę czynność bez konkretnego 
polecenia, bo rozumie, że musiało to być polecenie konkretnego członka 
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Zarządu lub przynajmniej był upoważniony. Radny prosił o poinformowanie jakie 
konsekwencje będą wyciągnięte.  

Ponadto radny stwierdził, że rozumie iż trwa audyt i czekamy na to aby została 
odblokowana certyfikacja i aby jak najszybciej się to stało. Certyfikacja została 
wstrzymana, miało miejsce wiele publikacji, ale przede wszystkim działanie 
Europosła, który więcej bałaganu poczynił w Komisji Europejskiej - i to jest jego 
ocena i pan Marszałek powiedział aby być ciszej w tej sprawie i on już będzie 
lecz ma nadzieję, że w tej kwestii takich działań nikt inny nie będzie wykonywał. 
Radny zadał pytanie czy jest prowadzona analiza w związku z ewentualnym 
nieodblokowaniem certyfikacji i czy w przyszłym roku w budżecie województwa 
będzie zabezpieczona dotacja regionalna dla województwa na realizację zadań 
jeśli chodzi o Regionalny Program Operacyjny.  

Kolejne pytanie radnego dotyczyło kwestii realizacji inwestycji ścieżek 
rowerowych. Wyraził nadzieję, że zostaną one zrealizowane i , że nic się w tej 
sprawie nie dzieje co by zachwiało tą inwestycję. Zresztą Marszałek powiedział, 
że w nowej perspektywie należałoby to rozszerzyć i wie iż dla Marszałka jest to 
również flagowa inwestycja bo jako były Minister Rozwoju Regionalnego 
wprowadzał te zapisy do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
Radny wyraził nadzieje, że uda się to przeprowadzić. Stwierdził, że jeśli w tej 
kwestii są jakieś przeszkody to prosi o taką informację.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że odpowiedzi zostaną 
udzielone w formie pisemnej.  

Radny Sławomir Miklicz złożył interpelację dotyczącą uruchomienia połączenia 
kolejowego Sanok – Łupków. 

Interpelacja w tej sprawie stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 

Poinformował, że ma również pytanie i dotyczy ono kwestii, która nie tak dawno 
miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim i związana jest z kampanią wyborczą 
do Senatu i dotyczy maili, które były wysyłane z jednego departamentu do 
pracowników zachęcających do głosowania na konkretnego kandydata. Radny 
zwrócił się z pytaniem do Marszałka czy mając tę informację, jakie działania 
podjął i czy zostały wyciągnięte jakieś konsekwencje i czy jako kierownik Urzędu 
zgłosił również ewentualnie  podejrzenie popełnienia wykroczenia, przestępstwa, 
bo ordynacja takich działań zakazuje a Marszałek jako kierownik – urzędnik i 
funkcjonariusz publiczny ma obowiązek reagowania na takie działania zgodnie z 
prawem w świetle kodeksu cywilnego.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że w związku z tym iż jest to sprawa 
dosyć gorąca i wyborcza to warto radnemu odpowiedzieć w tej chwili. 
Poinformował, że dowiedział się o tym na podstawie informacji prasowych i 
oczywiście rzeczą naganną byłoby gdyby taki mail po dotarciu do urzędnika 
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przez niego był rozsyłany do kolejnych urzędników, natomiast tego nie 
stwierdzono. Jednak, żeby takich przypadków nie było Sekretarz Województwa, 
w którego obowiązkach to leży,  wydał Zarządzenie, które jednoznacznie mówi 
aby takie praktyki nie miały miejsca i wskazuje podstawy prawne dotyczące 
prowadzenia agitacji przedwyborczej na terenie urzędów administracji rządowej i 
samorządu terytorialnego oraz sądów i to załatwia sprawę. Pan Marszałek 
poinformował, że do niego również przychodzą maile, w których pisze np. – 
Kawa wzywa na debatę w sprawach Podkarpacia i przysyła mu to Centrum 
Prasowe PSL i on tego po prostu nie rozsyła dalej, nie przekazuje informacji w tej 
kwestii prasie i uważa sprawę za zamkniętą. Z przyjemnością czyta prasówkę, 
która chyba omyłkowo przysyłana jest z Biura Prasowego PSL  

Radna Teresa Kubas – Hul poinformowała, że ma pytanie w związku z tym, że 
niedawno ogłoszony był nabór projektów, bo trudno nazwać na listę projektów 
kluczowych,  bo nie było to w  trybie tzw. projektów pozakonkursowych. Pamięta 
nabór również do bazy projektów a więc bardzo podobny do tego i spotykając się  
z samorządowcami ma od nich pytania  co się stało z tamtą bazą,  czy w jakiś 
sposób te dwie bazy zostaną teraz połączone. Jeśli te projekty będą wybierane 
to do czego i według jakich kryteriów będą one wybierane bo ani w przypadku 
pierwszej ani w przypadku drugiej bazy nie było bardziej szczegółowych 
kryteriów. Przy uchwalaniu strategii rozwoju województwa, w przypadku 
niektórych uwag była odpowiedź, że będzie przygotowany załącznik do strategii, 
w którym znajdą się ważne strategiczne projekty. Radna pytała czy te ważne 
strategiczne projekty zostaną wybrane z tych dwóch baz , czy będzie kolejny 
nabór na listę projektów, które będą stanowiły załącznik do strategii oraz kiedy   
będzie formalny oficjalny nabór projektów w trybie pozakonkursowym do 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Pytała również w jaki sposób 
postępują prace nad powyższym dokumentem. Poinformowała, że była 
członkiem tego zespołu i nie wie czy nadal jest bo nie otrzymuje żadnej 
informacji i zaproszeń na spotkanie zespołu. Biorąc pod uwagę zapowiedzi, że 
do końca roku mają być przygotowane programy operacyjne regionalne i krajowe 
czasu jest mało bo mają one określoną procedurę z procesem konsultacji 
społecznych  chciałaby być na bieżąco informowania na temat stanu prac nad 
przygotowywanym Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował, że pierwszym 
nieporozumieniem jest to, że żadnego naboru do projektów kluczowych nie 
ogłoszono. Ogłoszono nabór na przedsięwzięcia strategiczne o kluczowym 
znaczeniu. Przedsięwzięcie charakteryzuje się tym, że zawiera w sobie kilka 
projektów finansowanych z różnych źródeł i różnych programów a wszystko to 
jest czynione po to aby wypełnić zobowiązanie jakie Zarząd powinien zrobić tj. do 
połowy sierpnia powinien przesłać wstępną listę przedsięwzięć strategicznych o 
kluczowym znaczeniu. Przy strategii uzyskano prolongatę terminu, że do końca 
miesiąca prześlą wstępną nie wymagającą konsultacji społecznych, pełnej oceny 
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i pełnego zintegrowania – bo taka praca na kilku przedsięwzięciach będzie 
musiała być wykonana. Rozważają aby te przedsięwzięcia strategiczne  były 
załącznikiem do strategii dlatego też mówił wcześniej o zmianie procedury 
uchwalania strategii w odniesieniu do korekt i poprawek ale będzie to decyzja 
Sejmiku, który jest władny w tej sprawie. Pan Marszałek poinformował, że są 
dwie bazy ale pierwsza nie spełnia kryteriów określonych przez ministerstwo jeśli 
chodzi o nabór przedsięwzięć strategicznych o kluczowym znaczeniu. Na 
podstawie przesłanych wymagań został ogłoszony nabór na wskazane 
przedsięwzięcia.  Tamta baza również jest wykorzystywana.  Do RPO będzie 
ogłoszony nabór na kluczowe projekty ale dopiero kiedy RPO zostanie przesłane 
Brukseli, pewne uwarunkowania nie zostały jeszcze określone przez 
ministerstwo i nie ma jeszcze ostatecznych decyzji ale taki nabór będzie i wtedy 
będą projekty a dzisiaj mówimy o liście przedsięwzięć strategicznych o 
kluczowym znaczeniu. Cała lista obejmuje ponad 300 przedsięwzięć, które 
zostały zgłoszone i wydaje się, że nabór będzie skuteczny. Będzie to poddawane 
konsultacjom, uspołeczniane i będą zabiegi aby politycy opowiedzieli się za ta 
lista przedsięwzięć bo potrzeba tu zgody powszechnej a więc również na 
zewnątrz wśród polityków, są rozmowy z Wojewodą i ministerstwami. Lista tych 
300 zostanie udostępniona i przekazana Kancelarii Sejmiku bo nie ma tutaj 
żadnych tajemnic i potem będą prosić radnych o uwagi. Jeśli chodzi o RPO to 
nikogo nie wyrzucali a wręcz przeciwnie zespół został poszerzony o osoby, które 
weszły w skład Zarządu. Przyjęty został harmonogram prac nad Regionalnym 
Programem Operacyjnym, w którym założono etapy prac i zostanie on również 
przesłany radnym.   

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że jego pytanie dotyczące maili 
wynikało z informacji, które mówiły o tym, że maile wyszły do pracowników z 
jednego z departamentów i chce doprecyzować, że jeżeli taka historia była to 
prosi o odpowiedź jakie działania w tym kierunku zostały podjęte bo jeśli 
Marszałek odpowie, że nie było takich maili z całą stanowczością to wtedy 
pozostanie mu wierzyć Marszałkowi albo sprawdzić czy faktycznie tak było.  

Pan Marszałek Władysław Ortyl poinformował radnego, że podtrzymuje to co 
powiedział wcześniej. 

Radna Teresa Kubas – Hul stwierdziła, że naprawdę wie co to są projekty 
kluczowe i takiego sformułowania nie użyła. Mówiąc o tych dwóch bazach 
powiedziała, że trudno je nazwać bo nie można ich nazwać projektami 
kluczowymi. Jeśli chodzi o te wie, że trudno byłoby odpowiadać wszystkim 
beneficjentom bo było ich wielu ale warto byłoby ogłosić jakiś komunikat na 
stronie internetowej aby mogli się oni z tym zapoznać bo gdyby była tylko jedna 
baza to wszyscy cierpliwie by czekali natomiast kiedy pojawiła się druga to   
wszyscy mają wątpliwości, która z nich jest ważniejsza Jeśli natomiast chodzi o 
RPO to nie będzie już projektów kluczowych tylko w trybie pozakonkursowym. 
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Wnioski i oświadczenia radnych. 

Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą do radnych aby przekazywali do 
Kancelarii Sejmiku informacje o swojej działalności jako radnych w terenie wraz 
ze zdjęciami aby można było opublikować to na stronie internetowej samorządu 
Województwa Podkarpackiego. Na stronie powinna być jak najszersza 
informacja o działalności radnych. Poinformował, że ma postulaty ze strony 
radnych aby inaczej ich rozmieścić na sali obrad. Zwrócił się z prośbą do 
Przewodniczących Klubów Radnych o informacje w tej kwestii tak aby radni na 
kolejnej sesji byli usadowieni według ich życzenia.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował również, że w dniu 20 sierpnia br. Klub 
Radnych PiS zwiększył swoją liczebność bowiem wstąpił do niego radny Jan 
Burek. 

Radny Fryderyk Kapinos przypomniał, że dzisiaj były podejmowane uchwały 
dotyczące muzeów i po rozmowach z innymi radnymi dochodzi do wniosku, że 
celowym byłoby zorganizowanie w miesiącu październiku objazdu dla chętnych 
radnych aby mogli zobaczyć w jakim stanie są muzea i instytucje kultury. 
Poinformował również, że poprzedniego dnia odbyły się dożynki wojewódzkie i 
radny Mieczysław Miazga był na nich Starostą.  

Radny Zygmunt Cholewiński poinformował, że w trakcie przerwy usłyszał iż 
stał się dzisiaj bardzo aktywny lecz ma nadzieje, że koledzy – radni nie odbierają 
tego jako złośliwości lecz jako merytoryczna pracę. Oświadczył, że w takim 
duchu i kontekście będzie się zawsze wypowiadał i do żadnego z radnych z 
koalicji czy opozycji nie ma pretensji i ma na uwadze jedynie dobro 
województwa.  

Radny Sławomir Miklicz poinformował, że konferencja prasowa, która odbyła 
się w dniu 18 lipca br. w wypowiedziach jednego z członków Zarządu szkodzi 
naszemu województwu, w kontekście kluczowych projektów, które są ważne, w 
kontekście internetu szerokopasmowego, PSIM-U i PSEAP-u, które realizuje 
województwo. Po konferencji zadał pytania Marszałkowi, na które uzyskał 
odpowiedź. Pytanie to i odpowiedź wyśle radnym aby mieli świadomość jakie 
nieprawdziwe informacje się wypowiada. Potem niestety wszystkie media je 
zacytowały a są to podstawowe informacje i chodzi głównie o internet 
szerokopasmowy, gdzie podaje się nieprawdziwe informacje na temat jednego z 
podstawowych kryteriów jeżeli chodzi o punkty dostępu, na temat realizacji 
projektu, trasowania przebiegu sieci szerokopasmowej w momencie kiedy 
jednocześnie jest ogłaszany przetarg na dostawców i jest to bardzo 
niebezpieczne dla realizacji projektu, kiedy Zarząd pracuje nad podpisaniem 
umowy z wykonawcą. W tej chwili ministerstwo zwiększyło dofinansowanie dla 
tego projektu i nie można takich informacji podawać bowiem one szkodzą. 
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Podobnie nie można podawać również informacji dotyczących PSIM i PSEAP, że 
dwa lata temu projekt byłby zrealizowany, że na koniec poprzedniej kadencji był 
gotowy do realizacji. Zwrócił się do Wicemarszałka Burka, że odsyła go do 
projektów uchwał, które wniósł na Zarząd w miesiącu listopadzie dotyczących 
tych dwóch projektów a wtedy przypomni on sobie na jakim etapie one były. 
Radny stwierdził, że chce również przeprosić pracowników Departamentu 
Społeczeństwa Informacyjnego, że musieli usłyszeć iż przez dwa lata nic nie było 
robione. Oświadczył, że w PSEAP pracuje się ze 162 partnerami w 
województwie i czasem trzeba było zmieniać uchwały w każdej z rad w  ciągu 
dwóch czy trzech tygodni i pracownicy wykonali naprawdę ciężką pracą, za co 
należą się im słowa uznania. PSIM jest po kontroli uprzedniej i niedługo Zarząd 
Województwa podpisze umowę. Internet szerokopasmowy jest trochę opóźniony 
ale nie z winy województwa, notyfikacja tego projektu odbyła się w kwietniu br. 
PSEAP jest po pierwszym etapie, odbędzie się przetarg i ma nadzieje, że we 
wrześniu Zarząd podpisze umowę na dostawę sprzętu.  

Radny jeszcze raz podkreśli, że składa oświadczenie, że Departament 
Społeczeństwa Informacyjnego wykonał ciężką pracę i we wrześniu lub 
październiku te trzy umowy będą podpisane do końcowej realizacji. 

Radny ponadto podziękował, że wszyscy radni otrzymali uzasadnienie do wyroku 
RIO bowiem uchwała o nie udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa 
została uchylona. Poinformował, że czytał tę argumentację i oświadcza, że gdyby 
pani mecenas zwróciła się np. do Klubu PO o protokół z posiedzenia klubu i 
dyskusji na temat to by tego udzielili. W uzasadnieniu tym pokazuje się jakich 
metod próbuje się używać aby uzasadnić swoje racje, której tutaj akurat nie było. 
Radny stwierdzi, że uzasadnienie to w sposób precyzyjny określa i daje wiedzę 
radnym w jaki sposób to było procedowane. 

 

Wicemarszałek Województwa – pan Jan Burek zwrócił się do radnego, że nie 
chce z nim dyskutować. Poinformował, że projekty PSIM i PSEAP on 
przygotowywał i wie jaki był harmonogram ich realizacji .Poinformował również, 
że na następnej sesji przedstawi dokładnie z poszczególnymi działaniami jaki 
jest harmonogram. Przypomniał, że termin zakończenia realizacji projektów to 30 
wrzesień 2013 r. w tej chwili po raz kolejny przenosi się w wieloletnim programie 
finansowym rok 2015. Jeśli chodzi o sieć szerokopasmową to oby nie miał racji 
bo wie jakie jest to zadanie i również on je przygotowywał i zna zakres projektu,   
chodzi o 2 tysiące km nowych linii światłowodowych, na które są punkty 
natomiast nie wiadomo jak je połączyć Prosił aby nie wmawiać mu, że nie ma 
świadomości bo jest przeciwnie i wie co mówi.   
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Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Sejmiku – pan     
Wojciech Buczak zamknął  obrady XXXVII  sesji Sejmiku. 

Sesja zakończyła się o godzinie  19.40 .  

      

 

 Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

    Wojciech Buczak 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa           

 

 

 


