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Protokół Nr XXXVI/13 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 16 lipca 2013 r. 

 

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się w dniu 16 lipca  2013 
roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 14.00. 
 
Radni odmówili modlitwę za ojczyznę ks. Piotra Skargi. 
 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pani Teresa Kubas – Hul 
otworzyła obrady i przywitała 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 Przewodnicząca stwierdziła, 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. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w związku z faktem, iż na ostatniej 
sesji uchwała w sprawie absolutorium w zaproponowanej treści, nie została przyjęta 
wpłynęło stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, posiada również opinię 
prawną podpisaną przez trzech radców prawnych /opinia stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu/ . Przewodnicząca zaznaczyła, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, 
to podpisze uchwałę o następującej treści: 
 

UCHWAŁA 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego 
z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 10, art. 19 ust. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 596 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) po zapoznaniu się z: 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r.; 
2) sprawozdaniem finansowym Województwa Podkarpackiego za 2012 r.; 
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3) opinią biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego 
za 2012 r.; 
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Województwa Podkarpackiego za 2012 r.; 
5) informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 r.; 
6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przyjmuje uchwałę, o następującej treści: 

 
§1 

 
Nie udziela się absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu 
Województwa Podkarpackiego za 2012 rok. 
 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Radny Sławomir Miklicz zgłosił sprzeciw gdyż uchwały o takiej treści Sejmik nie 
podejmował i uważa, że Przewodnicząca nie ma prawa zmieniać treści uchwały, 
która podejmowana była na sesji Sejmiku. 
 
Pani Anna Łopuch poinformowała, że radcy prawni podtrzymali swoją opinię  w tej 
sprawie szczegółowo uzasadnioną na piśmie, dodatkowo praktyka przyjęta przez 
organy stanowiące samorządu terytorialnego jest właśnie taka, jak opisana                     
w przedmiotowej opinii. 
 
Przewodnicząca Sejmiku zapytała co w sytuacji zgłoszonego sprzeciwu. 
 
Radca prawny Anna Łopuch poinformowała, że sprzeciw nie ma znaczenia dla 
sporządzenia tej uchwały dlatego, że z mocy prawa ta uchwała została przyjęta przez 
Sejmik więc fakt prawny nastąpił, tego faktu się nie głosuje, nie ma materializacji tego 
faktu i to jest ta różnica. 
 
Radny Wojciech Buczak zaapelował do Przewodniczącej o wykonanie obowiązków 
jakie do niej należą w związku z decyzja radnych na sesji poprzedniej i opinią jaką 
wyrazili radcy prawni.  
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że ma wątpliwości ponieważ jest              
w posiadaniu opinii prawnej z której treści wynika, że nie ma konieczności 
sporządzania takiej uchwały. Przewodnicząca odczytała treść opinii, która stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca Sejmiku zwróciła się do radnego Sławomira Miklicza twierdząc, że 
wycofanie przez niego sprzeciwu ułatwi jej podjęcie decyzji gdyż dwie opinie prawne, 
w których jest posiadaniu, są sprzeczne. 
 
Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że nie może sprzeciwu wycofać gdyż sejmik 
uchwały nie podjął, co jest w uzasadnieniu opinii prawnej i uważa, że nie można 
zmieniać tekstu uchwały po przyjęciu przez Sejmik. Zaznaczył, że byłby w niezgodzie 
z samym sobą gdyby zgodził się na zmianę treści uchwały po przyjęciu przez Sejmik. 
 
Radny Wojciech Buczak zwrócił się z wnioskiem o przystąpienie do realizacji 
porządku obrad i niezajmowanie gości i radnych problemem, który jest do 
rozstrzygnięcia w innym gronie niż tu obecnie. Zaapelował o zakończenie tematu. 
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że zakończy dyskusję jednak uważa, że 
jest to sprawa ważna dlatego też tyle czasu jej poświęciła chcąc poinformować 
radnych o kwestiach z tym związanych i jej zamiarze podpisania takiego dokumentu. 
 
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że na podst. art. 21 ust. 9 ustawy o 
samorządzie województwa zostały wprowadzone do porządku obrad sesji bez 
głosowania następujące punkty: 
 

− w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. 
Jana Pawła II w Krośnie, jako punkt 12 

− w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Fryderyka Chopina, jako punkt 13 

− informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 
11 czerwca 2013 r. do 4 lipca 2013 r., jako punkt 14 

− informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXV sesji w dniu 24 czerwca 
2013 r., jako punkt 15 

 

Ponadto w związku, z faktem, że wpłynął na ręce Przewodniczącej wniosek klubu 
Radnych PiS o wprowadzenie kolejnych punktów do porządku obrad, 
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 21 ust 2 ustawy o samorządzie 
województwa proponuje aby kolejno punkty te wprowadzić po pkt 12 i byłyby to 
następujące projekty: 

− zmieniająca uchwałę numer II/8/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 14 grudnia 2010 r. /ze zm./ w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

−  zmieniająca uchwałę numer II/9/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego (projekt 
tej uchwały został zaopiniowany z komentarzem aby świadomie podejmować 
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decyzje a wnioskodawcy uwzględnili treść opinii prawnej sporządzonej przez 
radcę prawnego Panią Annę Łopuch a w szczególności stwierdzenie „nie 
można przyjąć, że przewodniczący komisji jest jednocześnie jej członkiem i w 
przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji przewodniczącego zostaje on w 
komisji jako zwykły członek”. Uwaga ta dotyczy wszystkich projektów uchwał 
gdzie zmiany dokonujemy tylko na stanowisku przewodniczącego komisji). 

−  zmieniająca uchwałę numer II/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmieniająca uchwałę numer II/11/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, 
Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

−  zmieniająca uchwałę numer II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmieniająca uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

− zmieniająca uchwałę numer II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmieniająca uchwałę numer II/16/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 
i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmieniająca uchwałę numer II/17/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Radny Bronisław Tofil zaznaczył, że ma poważne wątpliwości odnośnie 
procedowania projektów uchwał dotyczących zmian w składach komisji. Tylko jeden 
projekt jest dopracowany mianowicie ten dot. składu komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Zatrudnienia natomiast pozostałe biorąc pod uwagę przytoczoną przez 
Przewodniczącą opinię, iż odwołany przewodniczący przestaje być członkiem komisji 
stoi w kolizji z paragrafem 55 Statutu, który mówi, że radny winien być członkiem co 
najmniej dwóch komisji stałych a może być przewodniczącym jednej komisji stałej. 
Procedowanie tych uchwał doprowadzi do stanu gdy nie będzie spełniony ten wymóg 
gdyż przewodniczący wychodząc ze składu komisji nie będzie spełniał wymogu, że 
pracuje w dwóch komisjach.  

Radny Wojciech Buczak stwierdził, że cały blok uchwał dotyczących wyboru 
Prezydium i władz komisji jest po najważniejszym punkcie dzisiejszego porządku 
czyli dyskusji nt. aktualizacji strategii. Zaznaczył, że czas na dyskusje będzie wtedy     
a on w imieniu Klubu PiS deklaruje, że w tych projektach wszystko jest w porządku a 
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osoby, które wyrażą wolę pracy w tych komisjach zostaną do nich wybrane a jego 
klub złoży niezbędną autopoprawkę. 

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

Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer II/8/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. /ze zm./ w sprawie 
powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego głosowało 25 radnych, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się 
od głosu.  

Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer II/9/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego głosowało 21 radnych, nikt nie był przeciw, 9 osób wstrzymało się 
od głosu. 

 Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer II/10/10 z dnia         
14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowało 23 radnych, nikt nie 
był przeciw, 8 osób wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer II/11/10 z dnia           
14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy            
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowało 
24 radnych, nikt nie był przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer II/12/10 z dnia            
14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki                   
i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowało 21 radnych, nikt nie 
był przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer II/13/10 z dnia            
14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego głosowało 19 radnych, nikt nie był przeciw, 12 osób wstrzymało się 
od głosu. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer II/14/10 z dnia            
14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
głosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw, 14 osób wstrzymało się od głosu. 
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Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer II/16/10 z dnia            
14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
głosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw, 12 osób wstrzymało się od głosu. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer II/17/10 z dnia           
14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw, 
13 osób wstrzymało się od głosu. 

Po przegłosowaniu zmian porządek obrad XXXVI sesji   
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Pierwsze czytanie projektu  uchwały w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju 

województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Edwarda 

Brzostowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Teresy Kubas-Hul             
z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Janusza Koniecznego 
z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Dariusza Sobieraja            
z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina 

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

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

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/10/10 z dnia 14 grudnia 
2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

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

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/12/10 z dnia 14 grudnia 
2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki                    
i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 
2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

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

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/16/10 z dnia 14 grudnia 
2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

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

23. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie 
od 11 czerwca 2013 r. do 4 lipca 2013 r. 

24. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXV sesji w dniu 24 
czerwca 2013 r. 

25. Interpelacje i zapytania radnych. 
26. Wnioski i oświadczenia radnych. 
27. Zamknięcie sesji. 

 

Pierwsze czytanie projektu  uchwały w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju 
województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020. 

Marszałek Województwa Władysław Ortyl zaznaczył, że dzisiejsza debata, jak 
każda dotycząca ważnego dokumentu dla przyszłości województwa, będzie debatą 
owocna i wyczerpującą aby dokument jak najlepszej jakości mógł trafić pod kolejne 
obrady Sejmiku. Wyraził nadzieję, że ta praca i poświęcony czas będzie procentować 
dla dobra województwa. Podziękował za tak liczną obecność wszystkim 
zaproszonym gościom i poinformował, że zwrócił się do Przewodniczącej Sejmiku  
prośbą aby ta debata w formule debaty otwartej odbyła się na dzisiejszej sesji. 
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Ważne są osoby, które tu dziś przybyły ale ważne są także instytucje jakie te osoby 
reprezentują bo wiadomą rzeczą jest, że samorząd województwa sam tej strategii nie 
będzie wdrażał. Strategia jako dokument musi być metodologicznie poprawa ale 
musi również być społecznie i instytucjonalnie akceptowalna. Musi być dokumentem 
z którego wynikają motywacje, musi inspirować do działania i realizacji celów. Musi 
dotyczyć obywateli i przedsiębiorców i wszyscy muszą się z nią w mniejszym lub 
większym stopniu identyfikować a samorząd i Zarząd musi zadbać aby ten poziom 
identyfikacji był jak największy. Stwierdził ponadto, że strategia budowana jest 
metodą społeczną, nie ekspertską tak, że te wszystkie aspekty akceptowalności 
społecznej taka praca ułatwia. Samorząd województwa musi stwarzać warunki do 
rozwoju, do zafunkcjonowania przedsiębiorców, musi dawać szanse na to aby 
rozwijały się firmy i była realizowana właściwa polityka przemysłowa i realizowane 
przedsięwzięcia, które dają wzrost produktu krajowego brutto. Ponadto musimy 
zwracać się do ludzi młodych, którzy tak często z naszego województwa wyjeżdżają. 
Zmierzamy do zakończenia prac nad strategią co jest dobre ze względu na to, że 
będziemy mogli pracować nad RPO i kluczowymi przedsięwzięciami dla naszego 
województwa. Chcemy na sesji sierpniowej przystąpić do drugiego czytania i jeżeli 
dzisiejsza debata i wnioski do których musimy się odnieść na to pozwolą to będzie to 
sierpień. Zaznaczył, że ważna jest ta debata ale także wnioski jakie do nas popłyną  
z listy przedsięwzięć strategicznych, którą to będziemy chcieli do strategii dołączyć. 
Dzisiaj Zarząd podjął decyzję w sprawie naboru tych przedsięwzięć strategicznych, 
wszyscy radni tę uchwałę otrzymają będzie też informacja w mediach, będziemy 
starali się ten nabór promować bo wymaga on zrozumienia i współpracy ze 
zgłaszającymi te przedsięwzięcia. Stwierdził, że nie mówi projekty tylko 
przedsięwzięcia bo jest to pojęcie szersze i oczywiście w skład przedsięwzięcia, 
które musi mieć charakter zintegrowany może wchodzić kilka lub kilkanaście 
mniejszych bądź większych projektów. Można zadawać pytanie czy strategia będzie 
aktualizowana, zaznaczył, iż myśli, że tak gdyż pewne uwarunkowania się zmieniają  
i dzisiaj ją opracowujemy a połowa okresu  może wnieść coś znaczącego i wówczas 
sprawujący władzę Zarząd, będzie musiał taką aktualizację wprowadzić. Często 
pytamy poco ta strategia, ona ma wiele aspektów aby obywatel mógł się czuć 
bezpiecznie aby widział perspektywę swojego miejsca w województwie, zatrudnienia, 
aby rósł produkt krajowy brutto naszego województwa ale także ta strategia 
przygotowywane programy operacyjne będą wymuszały pewne zmiany 
organizacyjne i zmiany w strukturze kierowania tego urzędu, musi to być 
podporządkowane przyszłej perspektywie finansowej. Zaznaczył, że przedłożył 
radnym opinię prawną w sprawie trybu uchwalania strategii a gdyby zaistniała 
potrzeba nadania mocy urzędowej wnioskom zgłoszonym przez zaproszonych gości 
to któryś z radnych bądź Zarząd może takie kroki podjąć w ciągu siedmiu dni kierując 
je pisemnie na ręce Przewodniczącej, która następnie przekaże je do Zarządu. 
Przedstawiamy dziś dokument przyjęty przez Zarząd 25 czerwca br. ale odniósł się 
on do propozycji z 17 kwietnia br. dostali państwo dokument obrazujący dokonane 
zmiany w sposób transparentny i będzie to norma realizowana przy współpracy                  
z samorządem. W opinii Zarządu strategia nie powinna wskazywać imiennie 
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przedsięwzięć, które z nazwy powinny się tam znajdować poza listą przedsięwzięć 
kluczowych. Nie dotyczy to inwestycji szczególnego znaczenia tj. autostrada A4, S19 
czy S74 ale poprosił aby nie wskazywać we wnioskach imiennie wymienionych 
obwodnic miast czy miejscowości bo byłoby to bardzo trudne do uwzględnienia. 
Zaznaczył, że nadrabiają pewne zaniechania, które w jego odczuciu nazwać należy 
brakiem pracy nad projektami kluczowymi, które do tej strategii winny być 
przygotowywane, dzisiejsza uchwała Zarządu czyni temu zadość. Niedługo będziemy 
mogli pokazać projekty, które mają pewne umocowania, umocowanie Zarządu, 
umocowanie związane z procedurą, umocowanie związane z konsultacją społeczną i 
te projekty w tej formule projektów złożonych - praca nad tym będzie długa bo 
chcemy aby nad projektami kluczowymi odbyła się naprawdę solidna dyskusja. 
Oprócz pochylenia się nad opiniami i wnioskami, które dzisiaj będą sformułowane 
musimy jeszcze przeprowadzić konsultacje językowe tego dokumentu w celu 
uproszczenia i wyeliminowania ewentualnych błędnych zapisów czy powtórzeń, 
będziemy chcieli zrobić skrót czyli kompendium wiedzy dla tej strategii, będzie 
również szereg zadań związanych z promocja tego dokumentu, tak aby zarzut małej 
identyfikalności postawiony poprzedniej strategii nie miał miejsca przy tym 
dokumencie. Zaznaczył, że Zarząd chce tę strategię wzbogacić grafiką, którą uznał 
za ważny element. Ponadto w dokumencie tym są również zadania realizowane z 
poziomu państwa dlatego też każdy z parlamentarzystów może ten dokument ze 
sobą nosić i pracować dla dobra województwa. Marszałek aby zaznaczyć jak ważne 
są projekty podał przykład rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego, który dzisiaj jest 
na czele i samorząd województwa jest  w defensywie jeżeli chodzi o negocjacje z tym 
obszarem dlatego, że posiada on już projekty i finansowanie z pomocy technicznej 
na prace nad tymi ważnymi rzeczami. To, że inne obszary strategicznej interwencji 
jeszcze nie ruszyły to jest tylko kwestia czasu, będziemy się z nimi spotykać i 
rozmawiać, a jest ich aż 9, dzisiejszym spotkaniem apeluje o to aby ta praca się 
rozpoczęła. W prasie pojawiła się informacja, że do wzięcia jest 300 mln euro, a 
komunikat powinien być taki, że rzeszowski obszar chciałby 300 mln euro bo takie 
stwierdzenie z ust obecnego prezydenta padło, inne obszary dopytują czy pieniądze 
są podzielone ale nie, są to tylko wstępne pytania ze strony rzeszowskiego obszaru 
funkcjonalnego. Zaznaczył, że powtórzy to co mówił będąc gościem w ratuszu, 
najpierw projekty, potem badane efekty a efekty muszą służyć nie tylko temu 
obszarowi, a następnie ta kasa wyjdzie sama. Kończąc Marszałek podziękował prof. 
Miszczukowi za pracę, podziękował wszystkim, którzy pracowali w zespołach a było 
ich bardzo dużo, departamentowi, panu dyrektorowi i kierownikom oraz wszystkim 
dyrektorom bo to jest praca zespołowa a Zarząd jest tutaj organem finalnym. 
Następnie Marszałek przedstawił prezentację projektu strategii, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

Przedstawiciel Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego przedstawił 
dokument, który w ramach opracowywania strategii województwa został również 
przygotowany a wpisuje się w strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. 
Wszystkie dokumenty strategiczne, prognostyczne wymagają strategicznej oceny 
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oddziaływania na środowisko. Prognoza opracowana przez PBPP przygotowana 
została na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Zakres i szczegółowość prognozy wymaga uzgodnienia z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym – takie 
uzgodnienie zostało dokonane, otrzymaliśmy dokument określający zawartość 
prognozy. Następnie przedstawiona została prezentacja stanowiąca załącznik nr 7 
do protokołu. 

Paweł Wais Kierownik w Departamencie Strategii i Planowania Przestrzennego 
UM zaznaczył, że w kilku zdaniach odniesie się do projektu, który wszyscy państwo 
mają okazję oglądać i nad nim debatować przedstawiając przygotowaną prezentację. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska Strategia Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego jest bardzo ważnym dokumentem, który powinien być 
stworzony nie jako dokument odkładany na półkę bo Komisja Europejska tego 
wymaga ale jako dokument żywy, w którym powinny być zawarte cele i wizja rozwoju 
naszego regionu. Zaprezentowane dotychczas założenia dają szanse na to, że to 
będzie taki właśnie dokument, żywy, społeczno, ekspertsko konsultowany w którym 
będziemy mogli znaleźć oddziaływanie a później źródła finansowania 
poszczególnych projektów. Zaznaczyła, że jako Wojewoda Podkarpacki                           
a równocześnie szef obrony cywilnej w naszym województwie chciałaby się odnieść 
do szeroko rozumianego bezpieczeństwa w naszym województwie. Chodzi tu 
głównie o dwie kluczowe kwestie, po pierwsze ochrona przeciwpowodziowa, po 
drugie bezpieczeństwo jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. W 2011 roku prezes rady 
ministrów wdrożył do realizacji rządowy Program Ochrony Przed Powodzią                        
w Dorzeczu Górnej Wisły, w jego ramach realizowane są i będą mniejsze, większe             
i bardzo duże inwestycje przeciwpowodziowe. Region podkarpacki jest regionem                   
w którym należy zwiększyć wkłady finansowe jeżeli chodzi o ochronę 
przeciwpowodziową. Wspomniany program zakłada montaż finansowy, gdzie 
beneficjent może korzystać ze środków budżetu państwa ale również z funduszy 
europejskich. Założyliśmy, że ten wkład funduszy europejskich będzie do 20% ale 
można byłoby się zastanowić i jest taka możliwość żeby ten wkład móc zwiększyć do 
60% wtedy dla naszego województwa otworzy się większa szansa na realizację 
dużych projektów przeciwpowodziowych. W kontekście ochrony przeciwpowodziowej 
widziałaby narzędzie dające możliwość służbom i strażom biorącym udział w akcjach 
ratowniczych aby mogły być tak jak do tej pory beneficjentem RPO aby ten program 
stwarzał tym służbom możliwość pozyskania pieniędzy na doposażenie sprzętowe 
jak również infrastrukturalne. Być może dobrze by było stworzyć na Podkarpaciu 
infrastrukturę skoncentrowaną, węzeł dysponowania środkami i siłami w momencie 
zagrożenia kryzysowego. To są wizje i palny i należy mieć nadzieję, że strategia jak 
również RPO znajdą w swojej strukturze miejsce dla tych działań. W kwestii 
bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony zdrowia rozmawiała zarówno z poprzednim 
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jak i obecnym Zarządem i składała propozycje aby wspólnie rozpocząć konsultacje               
i prace nad stworzeniem mapy potrzeb zdrowotnych naszego województwa. 
Stwierdziła, że marzyłoby jej się abyśmy potrzeby zdrowotne, specjalistkę, 
diagnostykę kreowali w sposób zrównoważony, żeby to nie było „chciejstwo” 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, organów założycielskich ale 
żeby to była strategia naszego województwa, abyśmy w strategii jak i RPO widzieli 
takie narzędzia w ramach których podmioty odpowiedzialne za służbę zdrowia mogły 
kreować swoją politykę. Zaznaczyła, że w jej ocenie tylko taka wspólna konsultacja 
przyniosłaby wymierny efekt a ochrona zdrowotna zaczęłaby się rozwijać w sposób 
zrównoważony i dostępność w naszym województwie byłaby zdecydowanie większa. 
Stwierdziła, że cieszy się, iż w strategii pojawiło się obserwatorium regionalnego 
rozwoju województwa, uważa, że powinno ono być takim dobrym panelem 
dyskusyjnym, ekspertko –społecznym do tego abyśmy aktualizowali tę strategię w 
sposób odpowiedni i byli wyczuleni na wszystkie przemiany społeczno – 
gospodarcze, aby były one odzwierciedlane i wyznaczały założenia, cele, kierunki 
rozwoju regionu. Do tej pory nie odnotowała w województwie takiej większej 
publicznej dyskusji na temat tego jak strategia jest realizowana, czy projekty 
realizowane w ramach RPO czy Rozwoju Polski Wschodniej przynoszą rzeczywiste 
efekty mające wpływ na rozwój naszego regionu. Podziękowała, że przedstawiciele 
urzędu Wojewody mogli brać udział w pracach zespołów do przygotowania RPO, 
stwierdziła, że zgłaszali tam szereg uwag i wyraziła nadzieję, że będą one wzięte pod 
uwagę. Podziękowała również za możliwość wzięcia udziału w dzisiejszej sesji i 
wyraziła nadzieję, że ten dokument, który niedługo zostanie zaktualizowany oraz 
RPO przyniosą dla naszego regionu wymierne efekty i to co udało się osiągnąć 
będziemy mogli multiplikować a to co zostawimy po sobie będzie miało znaczący 
wpływa na rozwój naszego regionu.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Ewa Draus w imieniu 
Przewodniczącego Zdzisław Nowakowskiego stwierdziła, że Komisja RR na 
posiedzeniu w dniu 2 lipca 2013 r. zajęła stanowisko w sprawie zgłoszenia uwag do 
projektu zaktualizowanej strategii rozwoju województwa.  

Stanowisko komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Jan Tarapata stwierdził ze 
słuchając dyskusji na temat operatu ochrony środowiska zasmuciła go rzecz 
dotycząca obszarów chronionych. Zwrócił uwagę, że ponad 45% naszego 
województwa to są obszary chronione i jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko 
to przeszkody, które się pojawiają i obawy, że jeżeli chcemy tworzyć gospodarkę 
nowoczesna i rozwijającą się to będzie jedna z głównych przeszkód na przyszłość. 
Jeżeli patrzymy dzisiaj na obszar krośnieńsko – przemyski i widzimy jaki jest dochód 
na jednego mieszkańca to możemy stwierdzić, że jest to jedna z przyczyn. Obszary 
chronione nie mogą być powiększane a powinny być ograniczone do minimum 
dlatego, że będzie to główna przeszkoda w rozwoju naszego województwa. Nie 
będziemy żyć tylko dzięki turystyce i wypoczynkowi, należy się tu mocno zastanowić 
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jak do tego tematu podejść gdyż jest to rzeczą bardzo ważną na przyszłość jeżeli 
chcemy rozwijać gospodarkę. Skończył się etap gospodarki prostej, mało 
zaawansowanej technologicznie. Żeby tworzyć gospodarkę przyszłościową musimy 
sobie odpowiedzieć na pytanie jaka ona ma być a ma być innowacyjna, nowoczesna, 
zaawansowana technologicznie po to, byśmy mogli konkurować i wytwarzać wyroby 
o wysokim zaawansowaniu technologicznym. Zapytał co należy zrobić i jak to 
zapisać w strategii byśmy mogli mieć dobrą gospodarkę, wytwarzać dużo dobrych 
produktów o wysokiej konkurencyjności i żeby dochód na jednego mieszkańca 
wzrastał i po to, by zatrzymać młode pokolenie. Zadaniem samorządu jest aby te 
priorytety zostały uwzględnione w strategii, musimy przygotować uczelnie, stworzyć 
otoczenie dla badań i rozwoju, trzeba pod to przygotować tereny, stworzyć dobrą 
sieć komunikacyjną, drogową, kolejową i lotniska oraz sieć telekomunikacyjną                     
i dobra energetykę. Jeżeli chodzi o drogi to podstawą jest A4, S19 i S74 i 
kontrowersyjna S9. Należy wymienić sprawę skomunikowania lotniska w Jasionce 
oraz rozbudowę lotnisk lokalnych Mielec i Krosno. Podjęta jest decyzja o budowie 
sieci szerokopasmowej i jest to bardzo ważna dziedzina, którą musimy rozwinąć. 
Zaznaczył, że prowadził rozmowy z operatorami i okazało się, że żaden z nich nie 
jest zainteresowany rozbudową sieci telekomunikacyjnej bo nie chce sobie stwarzać 
konkurencji. My musimy tę sferę teleinformatyczna rozwijać i jest to dobra decyzja 
samorządu, że rozwój ten następuje.  

Stanowisko komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska Władysław Stępień zaznaczył, że jeszcze kilkadziesiąt minut będzie 
pełnił tę zaszczytna funkcje przewodniczącego i zbiega się to z dyskusją na temat 
przyszłości województwa i jego mieszkańców. Marszałek stwierdził, że jest to 
dokument ogólny ale mimo tego ludzie muszą dowiedzieć się od nas jak będzie się 
żyło na Podkarpaciu w roku 2020. Czy będzie większy potencjał gospodarczy do 
tworzenia nowych miejsc pracy, czy będą bezpieczniejsze wały przeciwpowodziowe, 
czy nie będzie azbestu na tysiącach obiektów budowlanych, czy rozpocznie się 
budowa zbiornika Kąty – Myscowa, czy będą budowane zbiorniki retencyjne, poldery 
zalewowe mokre i suche, czy będzie infrastruktura o której mówił Przewodniczący 
Jan Tarapata, czy będzie zrealizowany Program Rozwoju Bieszczadów, czy będzie 
zrealizowany program rozwoju infrastruktury drogowej również takiej, że Prezydent 
Tarnobrzega, Stalowej Woli i Burmistrz Niska będą mogli powiedzieć mieszkańcom, 
że zgłosili propozycje rozwiązań drogowych w rejonie 19 i 9, w rejonie Wisły i Sanu 
ale nie mamy odpowiedzi bo dokument jest bardzo ogólny. Zaznaczył, że musimy 
wiedzieć czy zostaną zarejestrowane instrumenty aby ta strategia miała planowany 
dopływ środków w kwocie 6,5 mld euro. Musimy powiedzieć społeczeństwu czy 
poprawi się sytuacja w służbie zdrowia i dostępność do specjalistów. W takim 
momencie trzeba na te pytania przygotować odpowiedzi, jest wiele stwierdzeń 
konkretnych choć ogólnych ale jest też bardzo wiele wątpliwości. Ludzie chcą 
wiedzieć czy postanowienia uchwały SWP z dnia 24 września 2012 r. dot. budowy 
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wałów przeciwpowodziowych, zbiorników i polderów znajda odzwierciedlenie                    
w strategii i czy to będzie zrealizowane. Stwierdził, że Pani Wojewoda w swoim 
dzisiejszym wystąpieniu polała miodem jego serce bijące na północy Podkarpacia 
mówiąc o tym, że trzeba robić wszystko aby zwiększyć udział środków unijnych                
w finansowaniu strategicznych zabezpieczeń przed powodzią w ramach programu 
górnej Wisły. Musimy przygotować tę strategię tak aby nasi następcy nie musieli 
korygować bo nie będzie pieniędzy w budżecie państwa czy też Unia ograniczy 
kolejne transze z jakichś powodów bo kryzys się nie osłabi a pogłębi i tych 
niebezpiecznych elementów jest bardzo dużo. Zaapelował do wszystkich aby bez 
względu na podziały polityczne razem realizować ten program dla dobra 
mieszkańców województwa. 

Stanowisko komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Bronisław 
Tofil stwierdził, że na sesji marcowej miała miejsce debata nt. aktualizacji strategii po 
której komisje wypracowywały swoje stanowiska w tej sprawie. Po sesji czerwcowej 
komisje ponownie zostały zobligowane do tego żeby w ekspresowym tempie odnieść 
się do poprawek, które nowy Zarząd Województwa naniósł. Stwierdził, że to jest zbyt 
mało czasu na odniesie się do poprawek bo radni materiały otrzymali pod koniec 
czerwca. Następnie przedstawił stanowisko Komisji, które stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Jerzy Borcz przedstawił 
stanowisko komisji stanowiące załącznik nr 13 do niniejszego protokołu a ponadto 
zaznaczył, że komisja miała cztery uwagi, postanowiła dodać do strategii zapis 
dotyczący budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów oraz Muzeum Kresów, te 
dwie idee spotkały się z pozytywnym stanowiskiem Zarządu. Jako druga uwagę 
wniesiono zapis dot. utworzenia ośrodka sportów zimowych w województwie – 
zarząd stwierdził, że ta uwaga może być uwzględniona w ramach działania 2.6.3. 
zaznaczył, że komisja chciała również dodać wskaźnik pokazujący liczbę obiektów 
sportowych ale tutaj Zarząd słusznie zwrócił uwagę na pewne niedoskonałości tego 
pomysłu i mamy siedem dni na dopracowanie tego. Ostatnia uwaga to wprowadzenie 
do strategii zapisu dot. powstania funduszu klęskowego dla jednostek samorządu 
terytorialnego, spotkała się ona z pozytywną opinią Zarządu i uwaga może zostać 
uwzględniona w ramach działania 4.1.4. Żyjemy w czasach kiedy zmiany klimatyczne 
stają się dosyć gwałtowne i nagłych zjawisk atmosferycznych mamy wiele. Komisja 
Budżetu pod trochę innym kątem patrzy na strategię, jednym z wielkich zagrożeń dla 
jej realizacji paradoksalnie może być nie brak środków ale ich nadmiar. Jest to 
paradoks pozorny dlatego, że monitorujemy możliwości absorpcji środków i one są 
dosyć ograniczone ze względu na możliwości dokonania tzw. wkładów własnych. 
Dodał, że z satysfakcja konstatuje fakt, że strategia jest napisana wystarczająco 
ogólnie aby dany beneficjent, nie będzie mógł o środki aplikować to będziemy mogli 
je w inny sposób wykorzystać dla rozwoju naszego województwa.  
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Stanisław Bartnik 
stwierdził, że komisja zebrała się 8 lipca i wypracowała jeden wniosek. Strategia co 
prawda zawiera ogólne sformułowania dot. wspomnianych tutaj Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów czy Muzeum Kresów dlatego komisja nie stawiała tego jako 
wniosek. Zwrócono uwagę na rozwój kultury regionalnej, rozwój jednostek kultury, 
kontynuację realizacji Programu Bezpieczne Boiska, ścieżki rowerowe wszystkie te 
sprawy zostały ogólnie zdefiniowane w obszarze drugim czyli w kapitale ludzkim                 
i społecznym. Wniosek jaki komisja sprecyzowała do strategii dotyczy konieczności 
realizacji wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej, która nie ma szczęścia do 
realizacji. Wydaje się, że teraz jest odpowiedni moment aby tę ważną instytucje 
odpowiednio zauważyć gdyż nie posiada własnej siedziby, funkcjonuje w kilku 
wynajętych pomieszczeniach dlatego też komisja zawnioskowała aby ta inwestycja 
znalazła się w zaktualizowanej strategii. 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Dariusz 
Sobieraj poinformował, że członkowie komisji aktywnie uczestniczyli w budowaniu 
strategii i gro uwag zostało uwzględnionych zarówno w pierwotnej formie strategii jak 
i na końcowym posiedzeniu w dniu 4 lipca. Przewodniczący przedstawił stanowisko 
komisji, które jest załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu. 

Odnosząc się do ogólnej strategii stwierdził, że ładnie tworzący ja zapisali, że byłe 
województwa krośnieńskie, przemyskie są niestety gorzej dofinansowane, widać, że 
stamtąd uciekają młodzi, że trudno tam rokować zakłady pracy, środki które są tam 
lokowane są w zbyt małej ilości. Program dotyczący ożywienia Bieszczadów poszedł 
tak jak i program błękitny san, te środki powinny być tam lokowane po to aby 
wyrównać szanse finansowe, edukacyjne i inne. Pewnym problemem jest dołączenie 
miasta Jasła, które w tej chwili przeżywa trudny okres szczególnie w zakresie 
zatrudnienia, rosną tam parametry bezrobocia. Zaapelował Dio wszystkich aby 
dołączyć je do tego koła zamachowego jakim jest Krosno. Dodał, że będzie w tej 
kwestii złożony wniosek ponadpartyjny aby zostało to wzięte pod uwagę bo to 
podkarpackie trójmiasto Sanok, Krosno, Jasło ma szanse być odtwórczą siła tam w 
południowej części naszego województwa.  

Przewodnicząca Sejmiku ze względu na nieobecność Przewodniczącego Komisji 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej i brak jego zastępcy, 
poinformowała, że komisja na swoim posiedzeniu nie wniosła żadnych uwag do 
strategii. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS Wojciech Buczak stwierdził, że dobrze się 
stało, że przyspieszone zostały prace nad aktualizacją strategii. Zaznaczył, że 
pamięta czasy I kadencji sejmiku kiedy to miały miejsce prace nad redagowaniem 
strategii w których uczestniczył ówczesny Członek Zarządu Władysław Ortyl a dziś 
tak los sprawił, że jest jednym z głównych autorów jej aktualizacji. Rzeczą 
najważniejszą jaka wydarzyła się przy pracy nad aktualizacja było to, że tak wielu 
ludzi było zaangażowanych w te sprawę, nie zajmowali się tym wyłącznie członkowie 
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Zarządu, radni, pracownicy UM ale tak aktywnie w tym uczestniczyli samorządowcy, 
ludzie nauki, przemysłu. Jest to opracowanie własne, nie zlecone za pieniądze 
komuś z zewnątrz. Strategia zawiera cztery cele strategiczne: gospodarka, 
inwestycje w kapitał ludzki, środowisko i infrastruktura. Celem najważniejszym jest 
jednak poprawa jakości życia mieszkańców, żeby czuli się tu dobrze i mieli 
przekonanie, że władza, którą wybierają właśnie im służy. Ta zaktualizowana 
strategia do tego celu nas zbliża ten cel może być zrealizowany poprzez to na czym 
od lat koncentrował się Marszałek ortyl dlatego, że wywodzi się z przemysłu. 
Największym atutem strategii jest to, że jest położony bardzo duży nacisk aby 
wspierać rozwój przemysłu czystego, przyjaznego dla środowiska, który da 
zatrudnienie. Dodał, że jego ojciec zaczynał pracę w WSK, które było budowane               
w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego i wtedy tym ludziom na czele                    
z Premierem Kwiatkowskim przyświecał właśnie ten cel aby ludzie tu żyjący mogli się 
tu dobrze czuć, mogli tu żyć i dzięki temu to się powiodło. Ta firma w czasie gdy była 
jeszcze państwową miała filie w małych miastach, co pozwoliło rozwinąć się wielu 
ludziom. Zaznaczył, że będzie postulował o to aby w naszej strategii były rozwiązania 
które pomogą w tworzeniu nowych miejsc pracy, rozwoju przemysłu o wysokich 
technologiach w małych miastach. Istotne jest też to, że nasza strategia jest spójna   
z  programami nam przyjaznymi szczególnie z PO Rozwój Polski Wschodniej gdzie   
w nowej perspektywie jest położony bardzo duży nacisk na rozwój przemysłu             
i wspieranie firm i ośrodków badawczo – rozwojowych. W naszej zaktualizowanej 
strategii kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój województwa co jest bardzo 
ważne w ramach tego rozwoju mamy szanse z pozornej słabości naszego 
województwa zrobić jego atut. Takie rejony jak Bieszczady, południowe rejony 
Przemyśla, Lubaczów są zaniedbane gospodarczo ale maja inne atuty, powinniśmy z 
tego skorzystać i oprócz rozwoju przemysłu winniśmy postawić na rozwój nowych 
dziedzin nowoczesnej turystyki połączonej z rekreacją. Atutem naszego 
województwa jest to, że mamy wyjątkową historię i jako samorząd powinniśmy to 
wspierać, wspaniałym pomysłem jest utworzenie Muzeum Kresów w zamku, 
budowane już muzeum im. Rodziny Ulmów też jest miejscem gdzie poznawać 
historie będą nie tylko nasi mieszkańcy ale i mieszkańcy Europy. Dodał, że strategia 
napisana jest językiem, który powinniśmy poprawić żeby to co zamierzamy zrobić 
było napisane precyzyjnym, jasnym językiem. Zaproponował aby dobrym krokiem             
w działaniach nad strategia było inne nazwanie tego dokumentu. Jest to dokument, 
który z przyczyn formalnych tę długą nazwę w tle może mieć ale nasze województwo 
i Rzeszów to jest stolica innowacji a skoro tak niech strategia będzie mieć nazwę 
Innowacyjne Podkarpacie 2020. Stwierdził, że w strategii brakuje mu zaznaczenia że 
sąsiadujemy z Ukrainą, Słowacją, że współpracujemy z województwem 
świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim, te rzeczy powinny być wyeksponowane         
i powinniśmy otworzyć się na innych. Niedobra była decyzja o wystąpieniu ze 
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, która wyraził nadzieję zostanie zmieniona, 
należy bowiem skoncentrować się na współpracy tez z tym z zewnątrz „ niech nas 
nie dzielą granice, niech nas łączy wspólna historia”. Zaznaczył, że był ostatnio             
w Łódzku gdzie ludzie mówili, że granice politycy ustalają o oni żyją tu od dziada, 
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pradziada. Zaapelował aby tych granic nie budować w relacjach między sobą                   
a współpracować dla dobra wszystkich. 

Przewodniczący Klubu PO Sławomir Miklicz zaczął od podziękowań dla 
wszystkich dyrektorów i pracowników departamentów UM, którzy pracowali nad ta 
strategią. Szczególne podziękowania skierował do dyrektora Rodzenia, który wraz z 
Marszałek Kowalska objechał całe Podkarpacie od powiatu do powiatu. Po takich 
konsultacjach padło wiele wniosków m. In. Ten z terenu sanockiego o wpisanie do 
strategii linii kolejowej L107, L108. Zaznaczył, że przyjmuje apel Przewodniczącego 
Klubu PiS o to aby ponad podziałami nad tą strategia pracować bo jest ona dobra, 
ma pewien zakres ogólności ale taka musi być bo gdybyśmy zaczęli wchodzić                
w szczegóły to trudno byłoby osiągnąć konsensus bo każdy reprezentuje wyborców 
ze swojego terenu i nie udałoby się znaleźć wspólnego stanowiska. Stwierdził, że 
jeszcze pewne korekty językowe oraz dotyczące zgłoszonych wniosków należy 
zrobić aby ten dokument dobrze wszystkim służył ale wyraził nadzieje, że zostanie on 
przez Sejmik przyjęty po to aby działania podejmować w zgodzie z tym dokumentem. 
Dodał, że jednym z dowodów na to, że przez kilka ostatnich miesięcy praca nad 
strategia odbywała się dobrze jest chociażby kwestia dotycząca służby zdrowia bo te 
zapisy, które zostały tam zamieszczone wcześniej znalazły się również                         
w dokumencie dostarczonym na te sesję. Jest to dowód na to, że wiele wniosków 
zostało uwzględnionych i departament dobrze przygotował zapisy tej strategii. 
Zaznaczył, że dzisiaj wszyscy zgadzamy się z celami strategicznymi dotyczącymi 
służby zdrowia, które nawiasem mówiąc już są realizowane bo trzy cele które zostały 
zapisane ma nadzieję, w przyszłym roku staną się faktem i będzie można w dalszym 
ciągu tą działalność realizować. W imieniu Klubu Po stwierdził, że będą po 
uwzględnieniu jeszcze drobnych poprawek, głosować za tą strategią i w debacie, 
która odbędzie się jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca, w pracach w komisjach              
i dzisiejszych wystąpieniach stwierdzić należy, że ta strategia obiera dobry kierunek 
dla naszego województwa i te strategię należy przyjąć z uwzględnieniem drobnych 
poprawek w takim układzie w jakim została ona zaproponowana.  

Przewodniczący Klubu PSL Mariusz Kawa zadeklarował w imieniu klubu, że ten 
dokument w generalnym zarysie się podoba. Wszyscy konsekwentnie pracowali nad 
nim przez dłuższy okres czasu i doprowadzili do takiego kształtu, że jest 
dokumentem prawie gotowym do przyjęcia. Cieszyć się należy, że prace nad nim w 
ostatnim okresie przyspieszyły ale z drugiej strony pojawia się wątpliwość, że lista 
zadań kluczowych ma być częścią zintegrowaną strategii jako forma nowego 
podejścia do planowania strategicznego czy też planowania rozwoju regionalnego. 
Wątpliwość polega na tym, że skoro otworzyliśmy nabór i nie znamy tych projektów 
kluczowych lub znamy tylko w części w stosunku do zapisów strategii to czy one tak 
naprawdę po zakończeniu naboru nie będą wykraczały poza ramy tej strategii                     
i wówczas pojawi się problem albo aktualizować strategie albo biorąc pod uwagę jej 
zapisy usuwać projekty czy przeciwdziałać ich wpisaniu na listę kluczową. Jest to 
dysonans, który pojawił się po wystąpieniu Marszałka. Zgodził się z przedmówcami, 
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że esencją tego dokumentu jest to by maksymalnie upowszechnić wiedzę o nim albo 
jego intencje. Dlatego, że będziemy mogli powiedzieć, że mamy strategie                        
w województwie gdy pytając przysłowiowego Kowalskiego o to czy województwo ma 
strategie i jakie są jej podstawowe cele ta osoba jest w stanie odpowiedzieć. 
Zaznaczył, że nasuwa mu się myśl nie koniecznie pójścia w kierunku streszczeń ale 
jakiejś preambuły tego dokumentu można by taką myśl przewodnią zawrzeć. 
Wskazywałaby ona, że intencją jego stworzenia poza całą treścią jaką zwiera, jest to, 
że celem podstawowym było lepsze życie i rozwój naszego regionu. Dodał, że                  
w wystąpieniach poprzedników zostało zawarte bardzo wiele ciekawych stwierdzeń, 
Pani wojewoda mówiła o bezpieczeństwie, które jak stwierdził rozwinąłby dalej bo nie 
tylko straż państwowa ale i ochotnicza jest ta siłą, która podczas powodzi i osuwisk 
jest podstawowym orężem do walki z tymi zjawiskami. Ponadto zaznaczył, że długo 
rozmawiali o zdolnościach absorpcyjnych o to nie może zejść z powiek bo być może 
tym dokumentem trzeba tak posterować aby pieniądze mogły trafić w inne obszary     
a nie mogły odpłynąć. Potrzeba maksymalnie realnego spojrzenia na to gdzie,                  
w jakie szufladki można z różnych źródeł środki włożyć i to w tym dokumencie musi 
znaleźć odzwierciedlenie. Podziękował wszystkim, którzy z ramienia PSL pracowali 
nad tym dokumentem i stwierdził, że jego klub uwzględniając drobne nanoszone 
jeszcze poprawki będzie za tym dokumentem głosował.  

W imieniu Klubu Radnych SLD radna Anna Kowalska stwierdziła, że cieszy się, 
że strategia otrzymuje takie pozytywne opinie, jest to dowód, że 2,5 roku pracy nad 
nią nie zostało zmarnowane. Zwróciła się do radnego Buczaka twierdząc, że już 
wtedy była to praca ponad podziałami bo wszyscy radni, samorządowcy, 
przedsiębiorcy i inni działacze, którzy chcieli to w niej uczestniczyli.  Praca nad 
strategią rozpoczęła się od analizy otrzymanej od Instytutu Gospodarki Wyższej 
Szkoły Informatyki i zarządzania pod kierunkiem Pana Tomasza Solińskiego. Mając 
ten dokument a jednocześnie uruchamiając w 2011 w ramach RPO Regionalne 
Obserwatorium i aplikację Monitory Podkarpackie analizowano sytuację społeczno – 
gospodarczą w województwie. Przypomniała, że dopiero na koniec 2011 r. pojawiły 
się wszystkie dokumenty krajowe, udało sie dwukrotnie uruchomić konsultacje 
społeczne na etapie założeń a utrudnieniem było to, że nie istniały jeszcze prognozy 
finansowe po roku 2013. Zaznaczyła, że nie będzie wymieniać dokumentów na jakich 
opiera się strategia ale solidne dokumenty krajowe, europejskie jak i nasza praca 
pozwoliły stworzyć dokument, który dzisiaj wygląda tak a nie inaczej. Na etapie 
budowy założeń uruchomione zostało wstępne przedsięwzięcie, jakim było zbieranie 
wniosków do działań gospodarczych i inwestycji. Wszystkie samorządy i podmioty 
gospodarcze składały wnioski dot. tego jakie ewentualne inwestycje w przyszłym 
okresie planowania chcą realizować. Jednocześnie miała miejsce współpraca                   
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nad przygotowaniem PO Polski Wschodniej 
na lata 2013 – 2020 jednocześnie toczyły się prace w Zespole ds. Planowania 
Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej. Odbywały się konsultacje na szczeblach 
regionalnych. Założenia strategii były gotowe w 2012 r. a w lutym 2013 r. była gotowa 
strategia, w marcu odbyła się debata na sesji Sejmiku. W tym czasie trzeba było                
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w oparciu o KPZK stworzyć bardzo istotne dokumenty tj. delimitacja                                    
i Program Zagospodarowania Przestrzennego oraz Prognozę Oddziaływania na 
Środowisko. Radna zaznaczyła, że Klub SLD będzie współpracował ze wszystkimi 
bo jest to strategia wojewódzka, nie jednego klubu, Marszałka czy partii politycznej – 
jest wspólna i należy się z nią utożsamiać. Podziękowała wszystkim tym, którzy tę 
strategię tworzyli, radnym wszystkich klubów, samorządowcom, którzy podjęli się 
trudu przyjmowania i organizowania konsultacji, przedsiębiorcom a w szczególności 
Prezesowi Doliny Lotniczej oraz Panu Markowi Dareckiemu. Dodatkowo 
podziękowała pracownikom Urzędu Marszałkowskiego gdyż nad tą strategią 
pracowały wszystkie departamenty a w szczególności Dyrektorowi Jerzemu 
Rodzeniowi bo jego zaangażowanie i trud na to zasługuje. 

Prezes Doliny Lotniczej Pan Marek Darecki stwierdził, że jego frustracja i depresja 
rosły w trakcie słuchania dzisiejszych wypowiedzi aż do wystąpienia Pana 
Przewodniczącego Buczaka. Wszyscy mówimy, że trzeba na straż pożarną, lotnisko 
w każdej gminie czy służbę zdrowia tylko, że tak jak w tej piosence „mało nas do 
pieczenia chleba, dużo nas do jedzenia chleba”, po raz ostatni dostajemy 7 mld euro, 
kolejni, którzy po nas będą tu siedzieć, nie będą mieć co dzielić, ktoś te pieniądze 
będzie musiał wyprodukować kiedy skończą się te pogardzane francuskie czy 
niemieckie. Za mało tutaj słyszymy o tych, którzy żywią, którzy produkują a te 
pieniądze przede wszystkim musimy dobrze zainwestować. Druga sprawa to fakt, że 
mamy bogatą północ i biedne południe ale czy my wszyscy jak tu siedzimy zrobiliśmy 
wszystko co należało zrobić jeżeli tak to dlaczego dystans między Podkarpaciem                
a resztą kraju wzrósł, dlaczego przychód na osobę na północy wynosi 30 tysięcy a na 
południu 20, dlaczego północ w ciągu ostatnich 10 lat rośnie o 60% a na południu 
tylko 23%. Co trzeba zrobić żeby ludziom na południu pomóc skoro północ się broni. 
Zaznaczył, że kiedy widzi działanie 1.3.2 rozwój turystyki a Strzyżów i Ropczyce 
wyłączone jest tam biała plama, nie oferujemy tam ani przemysłu ani turystyki, jaka 
to jest logika. Stwierdził, że brał udział w grupie roboczej ds. turystyki i to było 
dwukrotnie przegłosowywana pomimo tego gdzieś tutaj siedzi mędrzec, który 
dwukrotnie mimo głosowania wyciąga to z projektu, czy na tym polegają konsultacje 
społeczne. Pomimo tego stwierdził, że jest to dobry dokument nie wyśmienity ale 
przyzwoity, na którym można bazować. 

Burmistrz Leska Pani Barbara Jankiewicz podziękowała za uwzględnienie części 
uwag, które złożyła na piśmie a jest to geotermia, ochrona środowiska, solary                    
i odpady. Zaznaczyła, że złożyła jeszcze jeden wniosek dotyczący obszaru 
strategicznego i działań 3.4.1 i 3.4.4, który nie został uwzględniony bo zastosowano 
kryteria, przytoczyła zapis strategii ze str. 10 „ Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego przewiduje również działania wspierające obszary wiejskie                         
w najbliższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług obszarami takiej 
koncentracji w Województwie Podkarpackim są powiaty: jasielski, dębicki, ropczycko 
– sędziszowski, przemyski, leski i bieszczadzki…”, kolejny akapit to: „ Krajowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego zakłada działania przezwyciężające niedogodności 
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związane z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wdłub zewnętrznych 
granic UE oraz zwiększenie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich 
na obszarach o najniższej dostępności. W Województwie Podkarpackim najgorszą 
sytuacje maja powiaty leski i bieszczadzki nieco lepszą choć również złą powiaty 
sanocki i przemyski…” Wystąpiła z prośbą o zmianę tych kryteriów, bo kryteria, które 
dla działania 3.4.1 przyjmują wskaźnik bezrobocie wyższe od średniego                          
w województwie oraz wskaźnik G – podstawowe dochody gminy na jednego 
mieszkańca na poziomie nie większym niż 75% średniej krajowej Lesko uwzględniają 
ale nie uwzględniają całego powiatu sanockiego, Gminy Cisna, Solina, powiatu 
leskiego czy powiatu bieszczadzkiego. W działaniu 3.4.1 zakładane efekty 
realizowanego działania to: budowa i modernizacja dróg lokalnych poprawiających 
dostępność komunikacyjną, rozwijanie infrastruktury telekomunikacyjnej, 
modernizacje i rozbudowę energetycznych linii przesyłowych, poprawę dostępu do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usprawnienie gospodarki odpadami.                  
W indeksach, które mamy do strategii jest napisane, że „wymienione kryteria maja 
zasadniczy wpływ na przyznanie pomocy w ramach podstawowego instrumentu 
wsparcia obszarów wiejskich jakim jest PROW 2007 – 2013” zaznaczyła, że jest tu 
błąd i dodała, że te gminy wyeliminowane są z możliwości sięgnięcia po środki z 
PROW – u na kanalizację, wodociągi i drogi lokalne a są to zadania i główne cele 
wymienione w Strategii Rozwoju Bieszczad. Jeżeli to nie znajdzie się w Strategii 
Rozwoju Województwa a bieszczadzka ma być z nią spójna to automatycznie nigdy 
nie sięgną po te środki. Zwróciła uwagę, że te trzy powiaty to jedno Miasto Sanok, 
trzy gminy miejsko – wiejskie i reszta same wioski. Zaznaczyła, że korzystają głównie 
z PROW - u bo jeśli chodzi o RPO to ich szanse są nikłe. Kolejna oś i działanie 3.4.4 
to kryterium gdzie wskaźnik G ma być niższy od średniej wojewódzkiej tutaj 
automatycznie Lesko wypada. Działanie 3.4.4 mówi o wspieraniu projektów 
związanych ze wspieraniem obszarów o szczególnym znaczeniu ze względna ich 
położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, rozwój funkcji rekreacyjnej, 
sportowej i społeczno – kulturalnej poprzez wspieranie projektów dot. budowy, 
przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów, wzmocnienie funkcji turystycznej              
i uzdrowiskowej poprzez wspieranie projektów dot. obiektów infrastruktury 
turystycznej i uzdrowiskowej, racjonalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej                 
i osadniczej dzięki wspieraniu działań scaleniowych i zagospodarowania 
przestrzennego. Stwierdziła, że takie zapisy w strategii wyłączają ich z tych dwóch 
obszarów strategicznych, zwróciła się do radnych i zarządu aby rozważyć czy te 
kryteria naprawdę są obiektywne bo jeżeli liczy się dochód na jednego mieszkańca               
a weźmie pod uwagę dochody gminy i ilość mieszkańców to gminy małe zawsze na 
mieszkańca będą miały więcej. Gdybyśmy bezrobocie rozważali w każdej gminie             
a nie w powiecie to też byłoby inne. Kierując się tymi kryteriami wycinamy powiat 
bieszczadzki, leski, sanocki z działania 3.4.4 w całości czyli również z PROW – u            
a z działania 3.4.1 wycinamy z wyjątkiem gminy ustrzyckiej, leskiej i Olszanicy 
pozostałe. Zwróciła uwagę, że są w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków               
i niektóre gminy mają zero lub dwa km wykonanej kanalizacji zaznaczyła, iż nie sądzi 
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aby w świetle kryteriów jakie do tej pory panowały w RPO miały szanse i były 
konkurencyjne dla dużych miast. 

Pani Poseł Józefa Hrynkiewicz zaznaczyła, że patrząc na Województwo 
Podkarpackie widać, że wyróżnia się ono pewnymi negatywnymi cechami. Ostatni 
spis powszechny dostarczył bardzo niepokojących informacji o wysokim poziomie 
emigracji zarobkowej (na każdy 1000 mieszkańców 84 osoby wyemigrowało). 
Stwierdziła, że w Sejmie jest inicjatorka interesujących dyskusji nt. ubóstwa, 
bezrobocia i może powiedzieć, że nasze województwo wyróżnia się także wysokim 
poziomem ubóstwa. Dochody tu są o prawie 25% niższe niż ogółem w Polsce. Spis 
powszechny pokazał, że zarejestrowanych bezrobotnych jest tutaj prawie 18%                    
a przecież nie wszyscy się zarejestrowali. Dodała, że ostatnio na posiedzeniu Komisji 
zdrowia, w której pracuje omawiano problemy dostępu do usług ochrony zdrowia, 
realizacji programów m.in. programu nowotworowego. Sięgając po dane dotyczące 
województwa podkarpackiego złapała się za głowę jeżeli warunki leczenia                         
i dostępności do usług ochrony zdrowia w Rzeszowie są siedem razy lepsze niż               
w powiecie bieszczadzkim  czy leskim i mamy tam do czynienia z bardzo 
niepokojącą sytuacją epidemiologiczną jeśli chodzi o choroby nowotworowe                     
i z ogromnym zróżnicowaniem na terenie województwa to oznacza, że ta strategia, 
która jest niezwykle ciekawa i ważna nie będzie likwidowała tych istotnych 
problemów, które w rezultacie nie przyniosą dobrego rozwoju. Dzisiaj dobry rozwój to 
nie tylko rozwój zrównoważony ale taki, który daje obszarom o gorszych 
możliwościach znacznie lepsze warunki dostępu. Jeżeli obszary południa i wschodu 
województwa będą się wyludniać w takim tempie jak dotychczas to nie będzie 
wiadomo dla kogo będziemy realizować pewne programy. Ponadto stwierdziła, że 
większość jej czasu poselskiego poświęcona jest dosłownie na walkę z wiatrakami, 
nie da się połączyć wiatraków stawianych chaotycznie w różnych miejscach                          
z rozwojem turystyki. Nie można tak jak w Woli Rafałowskiej zakopać 64 mln zł                
w czterech dołach a na ludzi nasyłać kordony policji. Zapytała czy młodzi ludzie 
zagłosują za ta strategia w taki sposób, że będą tu pracować, zakładać rodziny i żyć 
czy też kupią bilet tanich linii lotniczych w jedna stronę. 

W imieniu ks. Dyrektorów Caritas Rzeszów i Caritas Przemyśl jeżeli chodzi o ich 
spostrzeżenia to dotyczą one głównie tej dziedziny jaką jest kapitał ludzki i społeczny 
ale również sieci osadniczej oraz środowiska i energetyki. To co nas wyróżnia to 
architektura zewnętrzna obiektów, które są na wsiach i w miastach. Jeżeli 
przejedziemy cała Polskę wschodnia to przy tych negatywnych statystykach i niskim 
dochodzie to wielki ukłon w stronę tych, którzy przy niskim dochodzie tak pięknie przy 
swoich domach gospodarzą. Zaznaczył, że wyrażają przekonacie, że                            
w zapisach strategii będą takie uwagi, które o cechach naszych mieszkańców czyli 
pracowitości, gorliwości, estetyce. Wyróżnia nas cos takiego jak wrażliwość na 
sprawy trudne, klęski, powodzie zauważalny tutaj jest wolontariat. W słabych 
stronach należałoby zaznaczyć to, co jest bardzo niepokojące a mianowicie starzenie 
się województwa, można by wykorzystać programy rządowe, które wcześniej 
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funkcjonowały. Były niegdyś w gestii Senatu środki dla repatriantów w kwocie 100 tyś 
zł na osiedlenie się tych rodzin na terenie naszego kraju można by te środki, które 
obecnie są w MSZ cie przenieść powrotnie do Senatu. Warto byłoby zauważyć to, że 
przy starzeniu się populacji województwa będziemy musieli zadbać o tych ludzi, 
którzy tu będą, oni coś tu wytworzyli pracując w trudnych warunkach. Czy to będzie 
opieka doraźna, dzienna czy całodobowa to należy takie środki zabezpieczyć.                
Z doświadczenia jakie ma Caritas wiadomo, że bardzo ważne jest doposażenie 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Należy także zwrócić uwagę na coś co nas 
wyróżnia pozytywnie na terenie kraju czyli najniższy wskaźnik przestępczości trzeba 
to podkreślić, że nie tyle jest to efektem prewencji i działania policji ale tacy tu 
mieszkają ludzie. Jeżeli chodzi a analizę SWOT w dziedzinach takich jak środowisko 
i energetyka to w słabych stronach należałoby dopisać słaby poziom zaopatrzenia w 
wodę, jest to bardzo widoczne zwłaszcza w miesiącach jesiennych kiedy studnie 
wysychają i ludzie mają wielki problem. Jeżeli chodzi o szanse to powinna nią być 
przebudowa przestarzałej sieci energetycznej, która jest awaryjna i ma duże 
obciążenia. Wracając do czynnika ludzkiego należałoby zauważyć sprawę rodzin 
wielodzietnych aby potencjał demograficzny tak często podkreślany został 
dostrzeżony i żeby tym rodzinom pomóc po to by mogły dzieci wykształcić a te                 
z kolei w przyszłości mogły konkurować na rynku pracy.  

Pan Poseł Stanisław Ożóg zaznaczył, że ze zdecydowana większością swoich 
przedmówców się zgadza chce natomiast zwrócić uwagę na to, iż nieprawdą jest, że 
nie jesteśmy ze strategią spóźnieni. Wspólna strategia województwa małopolskiego             
i śląskiego została przez te Sejmiki wspólnie przyjęta 6 kwietnia na Wawelu. 
Zaznaczył, że jego apel polega na tym, że jak wiadomo w tym momencie priorytetem 
będą wnioski o znaczeniu ponadregionalnym w związku z tym należy dopilnować aby 
w naszej strategii znalazły się elementy połączone z województwem świętokrzyskim 
czy lubelskim. Dodał, że wie na jakim etapie są prace nad strategiami tych 
województw dlatego tez należy zadbać aby w ich strategiach takie elementy również 
się znalazły. Stwierdził, że on skoncentruje się tylko na jednym elemencie jakim są 
pieniądze. Zaznaczył, że z uwagą wysłuchał wystąpienia pani Burmistrz Leska, która 
z troską mówi o wykluczeniu kilku samorządów jednak mówmy o zagrożeniu 
wykluczenia wszystkich samorządów. Jeżeli artykuł 242, 243 ustawy o finansach 
publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. to około 35% naszych podkarpackich 
samorządów i tyle samo samorządów krajowych nie będzie w stanie przyjąć budżetu 
na rok 2014 i lata następne. Jeśli przy tych pieniądzach jakie Polska ma szanse 
przyjąć w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 a jest to ostatnia 
perspektywa gdzie jako kraj będziemy beneficjentem, jeśli na udział własny 
samorządy muszą mieć 65 mld to nie są one w stanie przyjąć tych pieniędzy. Na 
koniec 2007 r. dług sektora samorządów wynosił 24 mld 400 mln zł, na koniec 
ubiegłego roku to było 70 mld zł. W części 17 budżetu krajowego jaka jest 
informatyzacja wykorzystanie środków stanowi niewiele ponad 50%, w części 83 poz. 
8 projekty unijne i wspólna polityka rolna wykorzystanie to ok. 57% gdyby nie 
wykorzystanie ze wspólnej polityki rolnej to ten odsetek byłby poniżej 30%. Jako kraj 
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nie wykorzystujemy środków z tej perspektywy, która nam jeszcze pozostała do 
realizacji. Zaapelował aby po zakończeniu prac nad strategia Sejmik przyjął 
stanowisko o konieczności dokonania zmian w ustawie o finansach publicznych jeśli 
chodzi o indywidualny wskaźnik zadłużenia. Chodzi o to aby w bardzo prostej 
procedurze legislacyjnej sejm dokonał zrolowania terminu wejścia w życie art. 242               
i 243 do końca następnej perspektywy finansowej. W przeciwnym wypadku szanse 
wykorzystanie tych olbrzymich pieniędzy w kwocie ponad 6,5 mln euro dla naszego 
regionu są naprawdę niewielkie. Takie stanowiska przyjęła już większość 
samorządów wojewódzkich i miejskich oraz sześć zarejestrowanych korporacji 
samorządowych.  

Starosta Lubaczowski Pan Józef Michalik stwierdził, że powiecie lubaczowskim 
odbył się konwent starostów na którym było przedstawicielstwo UM. Z tego co można 
było zauważyć w prezentacjach uwagi tam podnoszone nie znalazły odzwierciedlenia 
w strategii chociażby wniosek podnoszony przez Starostę Godka, który zgłaszał białą 
plamę. Są powiaty o których zapomniano a generalnie w naszej strategii i polityce 
spójności będzie bez powiatów jeżeli chodzi o drogi powiatowe będzie trudno się 
przebić. Poprzednio nauczono nas rywalizować w samorządach w tej perspektywie 
przy dużych projektach ok. 50 milionowych trzeba założyć, że musi być współpraca. 
Polityki trans granicznej w strategii nie ma, wybudowane jest przejście w tym pasie 
wschodnim ale za przejściem nie ma granicy. Skoro mamy Ukrainę wprowadzić do 
UE bo od tego zależy czy będzie z nami czy z Rosja to nie wystarczy sam program 
Polska – Białoruś – Ukraina bo w nim sroki są bardzo nikłe. Zgodził się z Posłem 
Ożogiem twierdząc, że w przyszłej perspektywie samorządom braknie pieniędzy 
jeżeli nie zmieni się wspomnianych artykułów to absorpcja środków będzie fikcją                 
i wiele rzeczy legnie w gruzach. Trudno będzie napisać wspólne przedsięwzięcie                
z samorządami, które nie będą miały zdolności finansowej albo nie będą miały 
wieloletniej prognozy finansowej zatwierdzonej przez RIO a to się szykuje. Stwierdził, 
że on już trzeci raz pisze WPF dla Przemyskiej RIO, gdzie chce dług wyrolować poza 
lata dotyczące absorpcji środków i to się nie udaje pomimo tego, że powiat zadłużony 
jest na poziomie 34%. W świętokrzyskim czy lubelskim potrafią to poprawić                         
i samorządy wychodzą z tej tzw. pułapki finansowej w którą nas wpędził Minister 
Rostowski u nas wszyscy prosiliśmy pana Marszałka aby odbyło się spotkanie z RIO 
i póki co go nie ma. Zaapelował aby ono się jednak odbyło bo przyszła perspektywa 
finansowa będzie zagrożona. Ponadto stwierdził, że jest Galicja i zabór rosyjski, 
granica stoi na Roztoczu, 3 km drogi wojewódzkiej to droga polna. Roztocze jako 
produkt turystyczny nie istnieje. Dodał, że Muzeum Kresów o którym była mowa 
istnieje już w Lubaczowie, nie można zabrać nazwy własnej, ewentualnie niech to 
istniejące stanie się filią mającego powstać w Rzeszowie stwierdził, że on chętnie się 
pod tym podpisze bo kresy są w Lubaczowie. Po wpisaniu Cerkwi w Radrużu do 
UNESCO jako zabytku równego piramidom warto się nad tym zastanowić czy to nie 
będzie kolejny ciekawy produkt turystyczny. Zakończył swoje wystąpienie apelem, że 
w kilku miejscach w tej strategii nie zostały uwzględnione równe szanse jak choćby 
energia odnawialna, termalna nikt nie sprawdzał tego, że dany projekt może zostać 
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zastopowany przez to, że otoczono go białą plamą. Zwrócił się do Poseł Hrynkiewicz 
twierdząc, że są tereny gdzie wiatry wieją a nie ma tam pięknych krajobrazów jak 
chociażby na popegeerowskich polach w Lubaczowie gdzie bezrobocie strukturalne 
jest dlatego, że dawniej było 50% areału w zarządzaniu PGRów, dzisiaj powstały tam 
wielkie posiadłości ziemskie o różnych powierzchniach i tam mogą być usytuowane 
fermy wiatrowe, które w niczym nie będą przeszkadzać bo jest to z dala od parków 
krajobrazowych. Ponadto wspomniał aby pochylono się nad tym jak w świetle 
nowych przepisów podzielono województwo na okręgi, polikwidowano dyspozytornie, 
gdzie będą w karetkach działać drukarki i zanim ktoś odszyfruje druk i wyjedzie to 
być może pacjent już nie będzie tego potrzebował.  

Prof. Leszek Woźniak uzupełnieniem osi priorytetowej innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka jest Regionalna Strategia Innowacji ona jest kreowana prawie 
równocześnie ale, że oczywistym jest, że musi być kompatybilna ze Strategią 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego dlatego z takim lekkim opóźnieniem 
powstaje. Pierwotnie UE narzucała priorytet budowania w regionie jednej 
inteligentnej specjalizacji w trakcie dyskusji to się lekko rozmyło i dwie, trzy to też jest 
temat dopuszczalny. Według unijnej koncepcji rozwoju gospodarki, która się 
zmieniła, paradygmat rozwoju UE się zmienił. UE podkreśla, że budujemy zielony 
wzrost, biogospodarkę. Nie budujemy jakiejkolwiek gospodarki, nie kreujemy 
jakiegokolwiek rozwoju nie tylko z tego powodu, który był tu podkreślany, że na 
rozwijanie wszystkiego braknie nam pieniędzy, na tym polega smart, na tym polegać 
ma inteligentny wybór abyśmy wspierali to, co daje największe perspektywy 
województwu w pełnym układzie całości tego regionu. Dokument regionalnej strategii 
innowacji jest wstępnie ukończony, przedstawiony zostanie Zarządowi w przeciągu 
mniej więcej tygodnia następnie po otrzymaniu uwag dokument przejdzie konsultacje 
społeczne. Dla Podkarpacia mamy dwie inteligentne specjalizacje, jedna jest 
oczywista a jest to przemysł lotniczy i kosmiczny w uzupełnieniu otoczki przemysłu 
elektromaszynowego z czego Podkarpacie słynie nie tylko w kraju ale i w Europie. 
Druga nasza inteligentna specjalizacja wychodzi naprzeciw tego co było tutaj 
mówione wcześniej bo jest to jakość życia, jest to bardzo szeroki obszar w skład 
którego wchodzi innowacyjna, logicznie budowana turystyka, innowacyjne 
rozwiązania w budownictwie, inteligentne rozwiązania w gospodarce żywnościowej, 
zagwarantowanie godnej starości. W żadnym miejscu tego dokumentu nie ma 
podziału na podregiony w tym regionie, korzystanie ze ścieżek, które się pojawią                
w regionalnej strategii innowacji będą mogły zostać wykorzystane przez każda 
gminę, powiat, nie ma białych plam. Budowana jest ona w ten sposób aby pewien 
model i idea wykorzystania funduszy a także logika była jedynym czynnikiem wyboru 
a nie podział terytorialny. Uzupełnieniem dla tych dwóch wybranych inteligentnych 
specjalizacji na tym etapie kreowania jest wspomagająca specjalizacja dotycząca 
technologii informatycznych i w ogóle sektora ICT ponieważ jest on dobrze 
rozbudowany na Podkarpaciu a rozwijanie żadnego innego sektora bez wsparcia 
technologii informatycznych odbywać się nie może.  
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Burmistrz Jasła Pan Andrzej Czarnecki stwierdził, że reprezentuje 37 tysięczne 
miasto, które jest miastem powiatowym, w którym jest szereg zakładów 
przemysłowych o ugruntowanej pozycji historycznej i rzeczywistej. Z ogromnym 
zdziwieniem przyjął zapisy znajdujące się na 66 str. Strategii, gdzie zobrazowane 
zostały rzeczywiste bieguny wzrostu. Miasto Jasło nie zostało potraktowane jako 
istotne wobec czego przeprowadzili analizę według jakich danych tego rodzaju 
klasyfikacja została dokonana i ekspertyza autorstwa dr Tomasza Komornickiego              
z zespołem mówi, że bieguny wzrostu zostały wybrane w oparciu o siedem kryteriów: 
ludność w wieku produkcyjnym, napływ migracyjny, powierzchnie oddane do użytku, 
ludność z wyższym wykształceniem, liczba podmiotów gospodarczych, liczba 
podmiotów gospodarczych w sektorze usług wyższego rzędu i przychody 
największych spółek. Przeprowadzona została symulacja jak plasował by się Duopol 
Jasło – Krosno biorąc pod uwagę te wskaźniki. Pośród 9 rzeczywistych biegunów 
wzrostu wskazanych w strategii w żadnym wypadku Duopol nie byłby ostatni, 
najgorsze miejsce byłoby ósme a najlepsze trzecie. W związku z powyższym na ręce 
Pana marszałka złożone zostało stosowne pismo aby te zmianę wprowadzić. Jest to 
istotne nie tylko z punktu widzenia samego miasta ale całego Podkarpacia dlatego, 
że jest to powiat graniczący z Gorlicami i sięgamy na Małopolskę a konkretnie do 
powiatu gorlickiego tworząc w ten sposób pewien obszar rozwoju. Jasło jest 
powiatem, który graniczy ze Słowacja więc tym bardziej należy wziąć to pod uwagę. 
Argument, że Jasło w połączeniu z Krosnem będzie traciło jest dosyć wybiórczym 
potraktowaniem tym bardziej, że nie zastosowano go przy połączeniu Rzeszowa               
z Łańcutem. 

Wójt Gminy Solina Pan Zbigniew Sawiński w imieniu Bieszczadzkiego Związku 
Ochrony Gmin Pogranicza serdecznie podziękował obydwu Zarządom za wpisanie  
w strategie regionu bieszczadzkiego. Jak dotąd Bieszczady zostały docenione                    
i wszyscy którzy głosowali z czym się kojarzy Podkarpacie odpowiadali że                         
z Bieszczadami, jest to na dzień dzisiejszy uwidocznione przez odwiedzających 
turystów ale nie jest poprzez strategię. Pani Burmistrz Leska wskazała 
niebezpieczeństwo dla obszarów wiejskich z terenu Bieszczad ale i całego Pogórza, 
które jest mało zaludnione. Zapis ten eliminuje te tereny również w podstrategii 
bieszczadzkiej. Jeżeli popatrzymy na historię, cofając się do akcji Wisła kiedy 
Bieszczady zostały wysiedlone to powtarza się to i teraz i Bieszczady znów się 
wysiedlają. Musimy poprzez innowacyjną gospodarkę turystyczną oraz lecznictwo 
uzdrowiskowe stworzyć miejsca pracy. Zaproponował aby zmniejszyć dolną granicę 
kwoty na projekty kluczowe do 30 mln zł. bo wszystkie samorządy zadłużały się 
planując spłatę zobowiązań na lata 2014-2020, nie będzie wkładu własnego aby 
wykonać środki finansowe. Drugi wniosek to zróżnicowanie punktacji Zarządu przy 
ocenianiu poszczególnych już wniosków w trakcie realizacji aby nie było z góry na 
dół dla wszystkich po 15 po to by dać szansę gminom w terenach górskich, które 
mogą mieć równe szanse z terenami nizinnymi. Należy pamiętać że koszt inwestycji 
na terenach górskich jest o ok. 40% wyższy niż na terenie nizinnym ale do tej pory 
we wszystkich programach wrzucano nas do jednego worka przykładowo budowa 
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kilometra kanalizacji w Mielcu była zrównoważona z budową kilometra w gminach 
Solina, Baligród, Cisna czy Lutowiska. Zostawaliśmy na pozycjach z 30, 40 punktami 
nie spełniając kryteriów RPO a zarząd jeżeli dawał dodatkowe punkty to wszystkim 
po równo. Na koniec zaapelował aby dać szanse bieszczadzkim góralom. 

Wiceprezes MARR Pan Ireneusz Drzewiecki zaznaczył, że województwo 
małopolskie przyjęło strategie dwa lata temu i nazywa się ona Małopolska 2020 i jest 
to dokument, który ma konotacje bardzo pozytywne z tego tytułu. W związku z tym 
propozycja Przewodniczącego Buczaka jest bardzo dobra aby zmienić nazwę i aby 
mieszkańcy utożsamiali się z tym dokumentem. W dokumencie tym, jest 
wprowadzenie Zarządu, które dla wielu będzie wyrocznią, te trzy strony mają 
zawierać w sobie podstawowe elementy. Ponadto zaznaczył, że ma wytyczne UE i 
nigdzie nie jest napisane, że ma być jedna inteligentna specjalizacja dla regionu, 
małopolskie ma ich aż cztery i jeśli streszczenie kierownicze podpisane przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego jest wprowadzeniem do strategii to powinno być stać 
wszystkie służby aby wpisać w nie co stanowi inteligentne specjalizacje dla naszego 
województwa. Wskaźnik „jakość życia” to jest wskaźnik makroekonomiczny, który ma 
dziewięć cech świadczących o tym czy coś jest atrakcyjne czy też nie. Jest szereg 
tematów, które musimy rozważyć, są branże przemysłowe, które się świetnie 
rozwijają. Musimy dać jasny przekaz co jest słowem kluczowym dla gospodarki 
Podkarpacia czy jest to przemysł wysokich technologii, czy usługi wolnego czasu jak 
to ładnie nazwała Małopolska. Zaznaczył, że wszystkie uwagi, które ma spisze                         
i prześle do Kancelarii Sejmiku a skoncentruje się na dwóch rzeczach na które Pan 
poseł Ożóg zwrócił uwagę. Na str. 95 jest tabela, która mówi o tym w którą stronę 
zmierzamy i jak dużo mamy jeszcze do zrobienia w tej strategii. 6,5 mld euro to jest 
to co otrzymamy – potężny zastrzyk pieniędzy, nigdy województwo takiej sumy nie 
miało, środki prywatne na współfinansowanie to 134 mln zł. cos jest nie tak, przecież 
środki unijne to są środki pomocnicze, wykreujmy taki mechanizm żeby zbudować 
wkład nasz i być wiarygodnym partnerem, jeżeli my w konkurencyjnej gospodarce 
zakładamy, że wkład własny to będzie 31 mln a wydamy 1mld 400 mln to faktycznie 
przejemy te pieniądze a to nie tędy droga, tu trzeba jeszcze dużą pracę wykonać i to 
wszystko policzyć. Instytucje otoczenia biznesu mają fundusz pożyczkowy i będą 
odpowiadały za działanie 1.5, stwierdził, że te dane, które tutaj są dla całego 
województwa on jest w stanie jeszcze dzisiaj wypełnić a przecież instrumenty 
inżynierii finansowej to będzie od 8 – 12 razy więcej pieniędzy niż dzisiaj jest 
alokowanych. W związku z powyższym te wszystkie liczby trzeba zmodyfikować                
i naprawdę solidną pracę domową odrobić. Jeszcze jedna rzecz w tej tabeli jest 
niepokojąca bo już dzisiaj z góry zakładamy, że 142 mln euro nie wykorzystamy z 
bieżącej perspektywy. Stwierdził, iż wie, że instytucja jaką jest UKS szaleje, zakłada 
korekty finansowe bo sami są beneficjentami tych korekt i tłumaczą się, że 
naruszenie formalne nie jest żadną nieprawidłowością i nie zrobili żadnej szkody dla 
budżetu, oni jednak mają swoje wytyczne i koniec kropka. Szaleje ten mechanizm 
korekt finansowych i nikt nie ośmiela się z instytucją audytującą dyskutować. 
Zaznaczył, że oni pierwsi pojęli tę próbę, wynajęli kancelarię warszawska i zaczynają 
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bój bo kwestia jest taka, że jeśli maja zrealizowana inwestycję, wszystkie cele                    
i wskaźniki są osiągnięte, zrobili jakieś naruszenie ale żadnej szkody finansowej nie 
popełnili to może pora żeby uruchomić pewną refleksję. W strategii napisane jest że 
potencjał województwa to 2,5 mln a kot sięgnie po pozostałe 4, trzeba się nad tym 
pochylić aby to wszystko zafunkcjonowało.  

Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek zaznaczył, że cieszą go głosy mówiące              
o poprawności językowej dokumentu i w tym duchu idąc jego zdaniem mamy dwa 
bieguny północny i południowy a w strategii wymienione jest dziewięć w związku                
z czym zastanawia się na ile jest to poprawne ujęcie logiczne czy językowe. Dużą 
dozę krytyki budzi sama konstrukcja strategii ponieważ o ile jest bardzo dużo słów nt. 
innowacyjności i konkurencyjności o tyle projekt tej strategii powiela podstawowy 
błąd wielu dokumentów strategicznych mianowicie zapominamy o polityce spójności 
a jest ona jedną z najważniejszych polityk UE. Chodzi tu przede wszystkim o to, że  
w konstrukcji strategii zdecydowanie zabrakło wyakcentowanie pomocy specjalnej 
dla obszarów, które maja największe problemy rozwojowe takich jak powiat 
strzyżowski czy brzozowski, które położone stosunkowo blisko stolicy województwa 
czyli tego bieguna wzrostu, od lat mają poważne problemy, których same nie są w 
stanie rozwiązać. Tymczasem konstrukcja strategii oparta jest na tym, że wspieramy 
najmocniejsze bieguny wzrostu, adresując dla nich działania natomiast dla tych 
najsłabszych, z największymi barierami rozwojowymi, żadnych działań specjalnych 
nie ma. Zaproponował aby uzupełnić strategie o dopisanie jednego punktu 
mianowicie byłby to punkt tematyczny 3.6 spójność przestrzenna i wzmacnianie 
obszarów z największymi barierami rozwojowymi. Zaznaczył, że ma sformułowane 
działania jakie tych obszarów mogłyby dotyczyć jednak będzie to zależało od 
Zarządu Województwa czy Sejmiku. Stwierdził, że ze zdziwieniem przyjął fakt, że               
w zapisie strategii w działaniu 1.3.2 dot. turystyki, nie ma powiatu strzyżowskiego – 
przeczy to logice w związku z czym prosiłby o uwzględnienie go. Istotne są też 
działania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dlatego, że pominięto 
bardzo istotne dla nich działanie jakim jest rewitalizacja obiektów dziedzictwa 
kulturowego takich, które są cenne ale wymagają dostosowania do współczesnych 
uwarunkowań. W działaniu 2.5 zdrowie publiczne w imieniu wszystkich powiatów 
zgłosił wniosek aby dopisać w działaniach 2.5.1 i 2.5.3 modernizacje obiektów 
ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szpitali wojewódzkich                            
i powiatowych oraz profesjonalna kadra medyczna, która pierwotnie adresowana jest 
tylko do Miasta Rzeszów ażeby rozszerzona została na teren całego województwa 
bo nie wszyscy akurat z rzeszowskiej służby zdrowia będą korzystać. Stwierdził, że 
szczegółowe zapisy wniosków skieruje na ręce Pani Przewodniczącej i Pana 
Marszałka. 

Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski stwierdził, że uczestniczył w pracach 
nad tworzeniem strategii i już wtedy zgłaszał pewne ważne elementy, mające 
znaczenie strategiczne dla województwa. Jest to m.in. współpraca trans graniczna, 
która jest bardzo ważną dziedziną ze względu na specyfikę naszego województwa. 
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To województwo ma bardzo długa granice z sąsiadami, którzy są dla nas bardzo 
ważni. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska działa już od 1993 r., w 2000 r. 
zostało przekształcone i w okresie od 2002 r. do 2012 r. przygotowało, procedowało  
i wprowadziło w życie ponad 310 projektów. Wszystkie te środki zostały doskonale 
wykorzystane i skierowane na regiony, które wymagają wsparcia czyli krośnieński i 
przemyski, które są położone bezpośrednio przy granicy państwa. Ze zdziwieniem 
przyjmuje fakt, że składając wnioski na etapie tworzenia i później na etapie składania 
wniosków nie zostały one uwzględnione w projekcie. Ponownie zwrócił się z prośbą 
aby te uwagi zostały ujęte dlatego, że współpraca trans graniczna jest bardzo ważną 
dziedziną, która dla naszego regionu może przynieść wymierne korzyści w postacie 
dróg, miejsc noclegowych, punktów turystycznych. Następną dziedziną jest obszar 
funkcjonalny aglomeracji rzeszowskiej, aglomeracja jest stowarzyszeniem 
samorządów terytorialnych, które są wokół Rzeszowa ale dotyczą także 
dynowszczyzny, Strzyżowa, regionu ropczycko – sędziszowskiego. To 
stowarzyszenie stara się działać na płaszczyźnie wskazywania problemów, które są 
bardzo bolesne dla naszego regionu. Stwierdził, że uczestniczył w rozwiązywaniu 
problemów komunikacyjnych na okres 2007 – 2013 i pewne niedociągnięcia, które 
nastąpiły wówczas nie zostały wykorzystane w strategii. Rozwiązania, które zostały 
wykonane i będą zakończone są już zdezaktualizowane, nie zabezpieczają 
zapotrzebowania. Przykładem może być skomunikowanie lotniska, stref 
ekonomicznych czy parków. Węzeł Kielanówka czyli dojazd od strony Bieszczad czy 
Strzyżowa do Rzeszowa nie wymaga komentarza dla tych osób, które codziennie 
próbują się tamtędy przemieszczać a tego w strategii nie widać. Stowarzyszenie 
aglomeracja rzeszowska doskonale uzupełnia rzeszowski obszar funkcjonalny, które 
tam są ujęte a nie ma wskazanych beneficjentów tzn. powiatów. Zaznaczył, że na 
ręce Przewodniczącej, Zarządu i Radnych przekaże spisane wnioski z krótką 
informacja nt. aglomeracji. 

Władysław Szajna WSIiZ w Rzeszowie zaznaczył, że nie wypowiada się w imieniu 
środowiska akademickiego tylko w imieniu rolników i przedsiębiorców zrzeszonych w 
Podkarpackim Klastrze Rolno – Spożywczym. Do zabrania głosu zainspirował go 
fakt, że mało dzisiaj było głosów nt. rolnictwa. Zaznaczył również, że dokument o 
którym dyskutujemy zawiera wiele różnych wymiarów ujmujących problematykę 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich chciałby jednak zwrócić uwagę na jeden 
element. W dokumentach UE omawia się tę problematykę przez problematykę 
rozwoju biogospodarki, ma być ona, zdaniem ekspertów unijnych, wiodącym 
sektorem gospodarki w przyszłym okresie programowania. Obejmuje ona wiele 
obszarów związanych z rolnictwem, przetwórstwem rolno – spożywczym, opiera się 
na przetwarzaniu roślin, zwierząt a więc nie dotyczy energii odnawialnej ale 
odnawialnych surowców biologicznych. Zgłosił postulat by te elementy ująć                      
w strategii województwa i zaznaczył, że więcej uwag przekaże na piśmie. 

Wiceprezydent Krosna Tomasz Soliński stwierdził, że miał okazję pracować                  
w dwóch zespołach zadaniowych, widać w niej, że samorządy miały okazje nad nią 
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pracować i zgłaszały szereg wniosków. Podziękował za wypowiedź 
Przewodniczącego Buczaka, który mówił o solidarnym spojrzeniu na całe 
województwo a nie traktowaniu w sposób wybiórczy. Zaznaczył, że podpisuje się 
również pod tym co mówił starosta rzeszowski, że ta część dot. Krosna, Sanoka, 
Jasła i za Jasłem potrzebuje włączenia komunikacyjnego i tam są te białe plamy o 
których była mowa aczkolwiek z uczciwości naukowej musi dodać, że strategia jest 
strategią wyboru jednak spójność o której była mowa jest rzeczą fundamentalną. W 
kwestii związanej z ośrodkami subregionalnymi czy potencjalnymi i obecnymi 
biegunami wzrostu, to rzeczywiście w ekspertyzie, na którą powoływał się pan 
burmistrz, prof. Komornickiego zastosowano metodologię, przełożono te same 
kryteria i zaznaczone bieguny wzrostu w oparciu o realne powiązania. Realnym 
powiązaniem jest współpraca Krosna z Jasłem i życzy sobie żeby biegun potencjalny 
stał się rzeczywistym, nie tylko w kwestii komunikacyjnej ale też gospodarczej 
pomiędzy tymi samorządami.  

Prof. Andrzej Miszczuk zaznaczył, że nie będzie się odnosił szczegółowo do 
wszystkich uwag bo jest to nierealne jednak bardzo istotnym elementem jest tak jak 
mówili przedmówcy, że prace nad strategią stały się procesem społecznym. 
Podzespoły robocze, które opracowywały kierunki działań były to grupy, które 
ucierały różne interesy, tam przedstawiciele samorządowców byli bardzo aktywni, 
były różne instytucje i było to z korzyścią dla wszystkich. W związku z powyższym 
dokument ten nie jest oparty tylko na tym, co zespół opracowujący wymyślił tylko było 
to poddawane weryfikacji zwłaszcza w tej części kierunkowej. Zaapelował do 
zarządu aby tez w innej formie upowszechnić tę wiedzę, która powstała na potrzeby 
strategii. Powstało bowiem bardzo wiele różnych ekspertyz, które często po raz 
pierwszy podejmowały określoną problematykę w województwie. Ekspertyza prof. 
Komornickiego jest w zasadzie pierwszym dokumentem oceniającym funkcjonowanie 
sytemu osadniczego. W związku z krytyką kryteriów zaznaczył, że zespół autorski nie 
uzurpował sobie wszechogarniającej wiedzy i odwoływał się do ekspertów, do 
różnych dokumentów, z których te kryteria wynikały. Zarzut, że kryteria są do niczego 
jest niesłuszny bo wówczas można by wyeliminować wszystkie kryteria i zrobić 
strategie dla całego województwa, która w ogóle go nie różnicuje i nie dostosowuje 
do specyfiki. Stwierdził, że cieszy go opinia Prezesa Dareckiego, który powiedział, że 
strategia nie jest idealna ale jest dobra, na pewno nie jest ona dokumentem, którego 
nie należy skorygować i być może pewne rzeczy należy uwzględnić. W konsekwencji 
intensywnego, merytorycznego spotkania a Panem Marszałkiem w ubiegły piątek 
zastanawia się czy nie celowe byłoby zastanowienie się nad ograniczeniem liczby 
kierunków i efektów ponieważ mówimy o tym, co należy zrobić, co jest najważniejsze 
dla regionu i jednocześnie operujemy perspektywą średniookresową więc tego czasu 
za dużo nie ma na osiągnięcie tych celów, które sobie stawiamy. Poddał pod 
rozwagę radnych czy nie należałoby ograniczyć pewnych kierunków i systemu 
wskaźników, który w obecnej wersji jest układem maksymalnym. Zaznaczył, że gdy 
usłyszał, że jakość życia ma być inteligentną specjalizacją to go to trochę zdziwiło 
ponieważ jest ona generalnym celem naszej działalności, człowiek po to cokolwiek 
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robi żeby żyło mu się lepiej. Jakość życia należy potraktować w kategoriach 
wynikowych tzn. że mamy specjalizacje, które wyróżniają województwo i dzięki ich 
rozwojowi podnosi się jakość życia. Jest ona generalnym celem natomiast my 
poprzez aktywność gospodarczą województwa musimy osiągnąć tę jakość. Ponadto 
zaznaczył, że ograniczenia związane z liczba inteligentnych specjalizacji to jest 
wymysł Ministerstwa Rozwoju Regionalnego a nie wynika to z żadnych dokumentów. 
Kwestia turystyki zawsze budzi duże emocje ale w strategii mając jakąś perspektywę 
czasu wybieramy te rozwiązania, które są najbardziej efektywne czyli jeśli mówimy o 
rozwoju turystyki to powiat strzyżowski z punktu widzenia zleconych analiz nie ma 
takiego potencjału i takich możliwości, które dawałyby w perspektywie tej strategii 
jakieś duże efekty. Dodał, że nie słyszał o produktach turystycznych, które 
zatrzymałyby turystów w powiecie strzyżowskim dłużej niż na kilka godzin. Zaznaczył 
również, że toczyły się dyskusje na temat współpracy trans granicznej, w strategii 
przyjęliśmy założenie, że współpraca ta nie jest celem samym w sobie. Ponieważ 
Województwo Podkarpackie jest położone przy dwóch granicach i jeżeli w jego 
działalności ten wymiar się pojawia to pojawia się on w poszczególnych dziedzinach 
działań strategicznych a współpraca nie jest dziedziną samą w sobie i aktywną. 
Jeżeli chodzi o współpracę z sąsiednimi województwami to dokumenty tworzone dla 
potrzeb strategii oraz sam projekt strategii był przesłany ale województwo 
świętokrzyskie nie odpowiedziało, małopolskie pogratulowało i podobnie zrobiło 
lubelskie więc te relacje są do pogłębienia czy odbudowania w trochę innym trybie               
i wymagają osobistego zaangażowania Marszałka Ortyla z marszałkami tych 
województw. Należy również spojrzeć na to, że np. z Województwem Lubelskim tak 
naprawdę wielu wspólnych problemów nie ma, dotyczą one głównie problemów 
komunikacyjnych, drogi Nr 19 i ewentualnie Roztocza. Z Małopolskim jest znacznie 
więcej potencjalnych możliwości współpracy ale też wymaga to zaangażowania 
dwóch stron. Na koniec stwierdził, że ta strategia jest dokumentem najbardziej 
ogólnym, trzeba pamiętać, że są jeszcze programy strategiczne Bieszczady               
i Błękitny San, które będą uszczegóławiały strategię, RSI też jest przejawem 
uszczegółowienia, RPO jest instrumentem realizacji strategii. Należy również 
pamiętać, że samorząd województwa oczywiście ma instrumenty oddziaływania na 
rozwój, to jest jego zadanie ustawowe ale też nie przesadzajmy ze skutecznością 
tych instrumentów. Od decyzji przedsiębiorców w dużym stopniu będzie zależało czy 
w Lubaczowie będzie fabryka np. samolotów czy będzie się rozwijała turystyka na 
Roztoczu bo tak naprawdę to nie samorząd województwa będzie tam bezpośrednio 
inwestował. Samorząd jest inspiratorem, stara się być koordynatorem ale efekt 
strategii zależy od decyzji wielu innych podmiotów, z którymi samorząd nie ma 
władczych oddziaływań. Strategia nie zwalnia również od aktywności samorządów 
lokalnych, poszczególnych miast, gmin czy powiatów.  

Marszałek Województwa Władysław Ortyl serdecznie podziękował za wszystkie 
głosy w dyskusji i troskę, zaznaczył, że Zarząd będzie oczekiwał na sformułowanie 
pisemne tych wniosków po to aby mógł się nad nimi pochylić. Podziękował Pani 
Wojewodzie za to, że wyraziła troskę o bezpieczeństwo szerokorozumiane bo dla 
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niego to co się nazywa opieka zdrowotna czy bezpieczeństwo jeżeli chodzi o sprawy 
powodziowe to są prawie tożsame rzeczy – obywatel ma być bezpieczny 
środowiskowo, ma nie czuć zagrożenia ze strony zanieczyszczeń środowiska więc 
musimy mówić o efektach szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zaznaczył, że 
patrzymy na województwo jako obszar, który ma rożnego rodzaju obszary chronione 
i jest to oczywiście pewien problem i ograniczenie ale pamiętać należy, że w te 
miejsca musimy trafiać z określonymi interwencjami i instrumentami. Instrumenty, 
które są przypisane różnym obszarom w sposób krzyżowy na nie wchodzą i należy 
odnajdywać szanse w rozpisaniu na te działania. Patrząc na programy strategiczne 
tj. Bieszczady i Błękitny San to mają one takie instrumenty, które te obszary powinny 
wspierać. Zaznaczył, że oczekuje, iż z tych dokumentów powstaną kluczowe 
przedsięwzięcia projektowe. Jeżeli chodzi o sprawę zgłaszana przez Radnego 
Buczaka to musimy mówić o przedsięwzięciach kultury, które będą wyznacznikiem 
dla Podkarpacia, to że Muzeum kresów istnieje w Lubaczowie to nie znaczy, że nie 
może to być szerszym wyznacznikiem dla Podkarpacia i kwestia nazwy nie jest tu 
problemem. Instytucja taka miałaby charakter krajowy i takiej instytucji w kraju nie ma 
a my na Podkarpaciu chcemy ja zrobić i to jest dobra wiadomość dla wszystkich, jest 
to pewien wyróżnik i budowanie przewagi. Mniema, że tak samo będzie się działo w 
odniesieniu do Muzeum Ulmów bo jest to bezwzględnie sprawa, która nie powtarza 
się w żadnym z województw. Jeżeli chodzi o obawy czy projekty, których naboru 
dokonujemy, nie wykroczą poza ramy strategii to nie bo strategia jest dokumentem 
ogólnym, będziemy chcieli unikać szczegółowych zapisów. Gdyby projekty te 
wykraczały poza ramy to może dojść do pewnej korekty ale zaznaczył, że się tego 
nie spodziewa. Stwierdził, że Pan Prezes Darecki przetransponował tutaj opowieść 
biblijną i to dobrze bo w Biblii o tym mnożeniu dóbr i talarów jest i solidarność                    
z powiatem ropczyckim czy strzyżowskim na pewno jest nam potrzebna, przykłady 
takie są jeszcze gdzie indziej, zarząd zabiega o to abyśmy w kraju mieli 
zrównoważony poziom interwencji, takim instrumentem jest Polska wschodnia, my 
tez nie możemy zaniedbać tego żeby nasza strategia czy tym bardziej RPO 
pogłębiały te różnice. Wiemy wszyscy, że RPO obecnie obowiązujący posiada 
priorytet specjalnie skierowany do powiatów, które są w tym momencie słabsze. 
Stwierdził, że Pan poseł obawiał się o wkład własny, o mobilność jeżeli chodzi o 
absorpcje środków i to rzeczywiście jest problem ale zaznaczył, że jeżeli te pieniądze 
będą leżały w puli to czy to samorząd czy Rząd będzie musiał ten wkład własny 
wyłożyć bo nikt nie będzie chciał być tym, który doprowadzi do tego, że te pieniądze 
zostaną zwrócone do Brukseli. To, że chcemy pójść w foruje nadkontraktacji powinno 
nas zabezpieczyć przed tym, że oddamy środki ale jednocześnie być może 
skorzystamy jeszcze ze środków innych województw, co jest realne i możliwe. Jeżeli 
chodzi o sierp biedy, który widzimy patrząc na południowe i wschodnie krańce 
naszego województwa to mając taką spółkę jak Rymanów czy Horyniec Zarząd 
będzie chciał stworzyć dla tych uzdrowisk specjalny projekt i taka koncepcja na 
etapie dywagacji już jest. Musimy stworzyć warunki do rozwoju uzdrowisk w ogóle               
w Podkarpaciu nie tylko jeżeli chodzi o tę spółkę. W kwestii RSI zaznaczył, że dzisiaj 
nie ma takich czystych specjalizacji ale są takie w poprzek idące, krosowe, jeżeli 
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mamy lotnictwo to ono wspierane jest przez informatyzację, jeżeli mamy usługi 
medyczne wyższego poziomu to też są wspierane przez informatyzację dlatego tez 
trudno tutaj na takie czyste pozycje wyjść. Ponadto zaznaczył, że pamięta taki 
moment, kiedy pracując w I kadencji w Zarządzie Województwa próbowali zrobić 
projekt związany z ochrona środowiska w szerokorozumianym otoczeniu i nie powie, 
że dzisiaj chętnie do niego wróci gdyż cieszył by się gdyby on był zrobiony. W kwestii 
autostrady stwierdził, że jest ona pewnym elementem dobra, zdecydowanie 
większym ale także jest pewna przeszkodą, która wchodzi w poprzek województwa 
na zasadzie wlanej rzeki, ona zmieni trochę socjologię w swoim otoczeniu bo 
przecina pewne ugruntowane społecznie relacje. W przypadku zwierząt robi się duże 
przejścia i estakady a w przypadku ludzi często się o tym zapomina. To, że nie mamy 
zjazdów to na dzisiaj powoduje, że autostrada jest ograniczeniem bo wystarczy 
dojeżdżać do Rzeszowa to wiemy co się dzieje a jeszcze nie ma w pełni 
uruchomionej. Cieszymy się, że mamy fragment autostrady ale mamy też z tego 
tytułu problemy. Obecnie PBPP otrzymało zlecenie przygotowania analizy, która 
powinna być zrobiona wcześniej ale nie była, a pokaże gdzie nie ma zjazdów, gdzie 
mamy do czynienia ze zjazdami powiatowymi albo pokarze takie miejsca jak pod 
Przeworskiem gdzie samorząd województwa skończył drogę i już będzie odbiór 
techniczny a część, która powinna być zrobiona przez GDDKiA nie jest nawet na 
etapie wykupu ziem. Odnośnie tego, co powiedział prof. Miszczuk dot. bardzo 
dużego urobku wiedzy, opracowań analiz to faktycznie jest to bezcenna wiedza, 
która zostanie wykorzystana i opublikowana. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że obecnie można zgłaszać wnioski                   
i poprawki do strategii, jeżeli ktoś z radnych takowe ma przygotowane to może 
zabrać głos. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że zgodnie z procedura ma przygotowany 
wniosek jednak w jednym zdaniu chciałby najpierw odnieść się do wypowiedzi Posła 
Ożoga, który twierdził, że w przyszłym roku ok. 35% samorządów nie będzie mogło 
uchwalić budżetów. Otóż z ostatniego raportu i analizy KIR odsetek samorządów, 
które będą miały problem z utworzeniem budżetu na 2014 r. wynosi ok. 4,6%. 
Poinformował, że chce złożyć dwa wnioski: 

1. Wnioskuje o objecie obszarem strategicznej interwencji obszar całego powiatu 
sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego dla kierunku działania 3.4.1 rozwój 
infrastruktury technicznej umożliwiający wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich. 

2. Wnioskuje o objęcie obszarem strategicznej interwencji obszar całego powiatu 
sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego dla kierunku działania 3.4.4 
modernizacja przestrzeni wiejskiej. 

Ponadto, zaznaczył, że został poproszony przez Pana Radnego Zdzisława 
Nowakowskiego o przedstawienie jego wniosku ponieważ przebywa on na urlopie. 
W punkcie terytorializacja działań w zakresie priorytetu tematycznego OSI dla 
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kierunku działania 1.2.1 rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących 
specjalizacje regionalne jako kluczowy czynnik wzmacniania przewag 
konkurencyjnych województw str. 34 projektu strategii zmienić zapis „obszar 
lokalizacji jednostek z dorobkiem naukowym oraz zapleczem badawczym w 
wybranych dziedzinach nauki Rzeszowski Ośrodek Akademicki jego zamiejscowe 
jednostki badawcze..” na następujący: „obszar lokalizacji jednostek z dorobkiem 
naukowym oraz zapleczem badawczym w wybranych dziedzinach nauki Rzeszowski 
Ośrodek Akademicki jego zamiejscowe jednostki badawcze a także ośrodki 
subregionalne posiadające szkoły wyższe”. Konsekwencja tej zmiany powinna być 
uaktualniona mapka województwa prezentująca OSI dla działania 1.2.1 

Radny Janusz Konieczny w dziedzinie działań strategicznych 3 sieć osadnicza              
w priorytecie tematycznym 3.5 spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji 
biegunów wzrostu w punkcie terytorializacja działań w zakresie priorytetu 
tematycznego wnioskuje o ujęcie na mapce na str. 66 Duopolu Krosno – Jasło jako 
rzeczywistego bieguna wzrostu. W konsekwencji poprawkę tę należy uwzględnić we 
wszystkich innych miejscach w zał. nr 1 w których występuje Duopol Krosno – Jasło. 
Wniosek podpisali: Radni Tadeusz Majchrowicz, Dariusz Sobieraj i Janusz 
Konieczny. 

Radny Tadeusz Majchrowicz przytoczył paragraf 26 ust. 4 Regulaminu Sejmiku, 
który mówi, że wszystkie poprawki składa się w formie pisemnej. Podczas 1 czytania 
ewentualne ustne wnioski w zakresie poprawek nazwane są przez Regulamin 
propozycjami poprawek i aby odniosły swój skutek prawny muszą być niejako 
ponownie w formie pisemnej złożone na ręce Przewodniczącego w terminie do 7 dni 
od dnia 1 czytania. Stwierdził, że zacytował to po to, że wygłaszanie teraz przez 
wnioskodawców tekstów, które mają na piśmie jest chyba tylko próbą 
zdenerwowania radnych, którzy już ponad 5 godzin debatują nt. strategii i to jest tylko 
i wyłącznie gra na zwłokę i przeciąganie tego punktu porządku obrad żeby nie 
przejść do punktu 3. Wniósł aby stosować tutaj Regulamin i wszystkie wnioski 
składać na piśmie a w tej chwili zakończyć dyskusję. 

Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła, że niestety nie może poddać tego wniosku 
formalnego pod głosowanie dlatego, że są takie przypadki jak budżet i strategia, 
kiedy nie można złożyć wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji. 

Radny Stanisław Bartnik w imieniu wójtów i burmistrzów gmin zlokalizowanych na 
terenie powiatu leżajskiego zgłasza uwagi do projektu strategii dotyczące priorytetu 
3.1 dostępność komunikacyjna, rozwój drogowej sieci transportowej wzmacniającej 
zewnętrzną dostępność komunikacyjna Rzeszowa oraz ośrodków subregionalnych     
w wymiarze krajowym i międzynarodowym i priorytetu 3.5 spójność przestrzenna i 
wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu działanie 3.5.2rozwój potencjału 
gospodarczego biegunów wzrostu wraz z rozprzestrzenianiem trendów rozwojowych 
na terenach otaczających obszary funkcjonalne, działanie 3.5.3. rozwój powiązań 
komunikacyjnych i wewnątrz obszarów funkcjonalnych biegunów wzrostu priorytet 
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4.3 bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii działanie 4.3.3 
wsparcie rozwoju energetyki wykorzystujące odnawialne źródła energii. Rozwinięcie 
tych wniosków znajduje się w piśmie złożonym na ręce Przewodniczącej. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym 
punkcie przypominając jednocześnie radnym, że jest jeszcze 7 dni na to aby                        
w formie pisemnej składać stosowne wnioski. Mogą je składać radni, komisje czy też 
kluby radnych oraz Zarząd. Podziękowała wszystkim, którzy brali udział w pracach 
nad przygotowaniem projektu strategii. Dodała, że jest to jedno z najważniejszych 
zadań Sejmiku WP tej kadencji aby uchwalić dobrą strategię w której będziemy 
decydowali o losach Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca ogłosiła 15 minutową przerwę. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że w związku z rozpoczętą na początku 
sesji dyskusją co do spisania uchwały sejmiku w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. chce przedstawić 
uzasadnienie mówiące o tym, w jakich okolicznościach tę uchwałę podpisze.  

„W dniu 24 czerwca 2013 r. W dniu 24 czerwca 2013 r. podczas XXXV sesji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego głosowaniu została poddana uchwała będąca 
inicjatywą uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 
rok. Uchwała ta nie uzyskała bezwzględnej większości głosów ustawowego składu 
sejmiku wymaganych art. 34 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa. Jeśli przedmiotowa uchwała nie uzyska wymaganej większości, 
przyjmuje się na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, że 
uchwała została odrzucona. 
Wg opinii prawnej radcy prawnego obsługującego XXXV sesję Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, konsekwencją odrzucenia uchwały w sprawie 
absolutorium jest natomiast skutek prawny sformułowany w komentowanym art. 19 
ust. 3, tj. domniemanie, że absolutorium nie zostało udzielone ( Anna Wierzbica, 
komentarz do art. 19 ustawy, Lex Omega), a skoro powołany przepis brzmi, że 
„odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z 
przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium”, gdyż de facto taka uchwała nie 
została podjęta. 
Jednak z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, oraz pismo Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2013 r. znak WA-074/62/2013 zleciłam  
radcy prawnemu obecnie obsługującemu Kancelarię Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego przygotowanie opinii w tej sprawie. Wg tej opinii z dnia 10 lipca 2013 
r. fakt, iż przedmiot tej uchwały ( jej rodzaj) wynika z mocy prawa nie zwalnia organu 
( Sejmiku ) z wywiązania się z pozostałych obowiązków składających się na podjęcie 
uchwały zgodnie z prawem, w tym zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.          
Z treści opinii wynika, że uchwała przyjęta przez Sejmik Województwa 
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Podkarpackiego na podstawie art.19 ust.3 powinna zostać sporządzona i podpisana 
przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

Wobec powyższych rozbieżnych opinii konieczne było uzyskanie opinii wspólnej 
Konsorcjum Radców Prawnych obsługujących Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego. W opinii tej wyrażono zdanie, że uchwała przyjęta z mocy prawa na 
podstawie art. 19 ust.3 ustawy o samorządzie województwa wymaga spisania 
właściwej uchwały. 

Powyższe aspekty tej sytuacji i projekt uchwały zostały przedstawione podczas 
XXXVI sesji Sejmiku WP Radnym Województwa Podkarpackiego. Jako 
Przewodnicząca SWP wobec luki prawnej w tym zakresie uważam, że moje 
stanowisko zajęte podczas obrad XXXV sesji Sejmiku WP w dniu 24 czerwca 2013 r. 
było właściwe. Jednak jako niespecjalista w tym zakresie, wobec jednolitej opinii 
prawnej wyrażonej przez trzech radców prawnych i w oparciu o te opinię 
zdecydowałam o podpisaniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Województwa z tytułu wykonania budżetu województwa podkarpackiego za 2012 r. 
W treści tej uchwały powołując się na art.19 ust 3 ustawy o samorządzie 
województwa zawarto zapis, że Sejmik Województwa przyjmuje uchwałę                          
o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu 
wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała ta nie zawiera numeru ze względu na jej 
spisanie wskutek opinii prawnych przedstawionych po dniu 24 czerwca 2013 r. 
Przekazanie uchwały RIO w Rzeszowie da możliwość zbadania jej zgodności                    
z prawem”. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Edwarda 
Brzostowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Rezygnacja złożona została w dniu 24 czerwca 2013 r. Według opinii prawnej 
Wiceprzewodniczący i Przewodniczący pełnia swoje funkcje do czasu przyjęcia 
rezygnacji wyrażonej w formie uchwały Sejmiku.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad 
projektem uchwały, w jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami za, 10 osób 
było przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVI/677/13 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodnicząca poinformowała, że jest to głosowanie tajne i poprosiła szefów 
klubów o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji skrutacyjnej. Przewodniczący 
Buczak zgłosił radnego Fryderyka Kapinosa, Przewodniczący Kawa radnego 
Stanisława Bartman, Przewodniczący Miklicz radnego Zygmunta Cholewińskiego, 
Radny Magoń radnego Tadeusza Majchrowicza, klub SLD nie zgłosił kandydata. 
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Przewodnicząco poprosiła komisję skrutacyjna o ukonstytuowanie się                                 
i przygotowanie wyborów oraz o zgłaszanie kandydatów na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku. 

Przewodniczący Klubu PiS Wojciech Buczak zgłosił kandydaturę radnej Lidii 
Błądek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Klubu PO Sławomir Miklicz w imieniu Klubów PO, SPL i SLD 
stwierdził, że skoro nie doszło do spotkania i ustaleń co do wyboru Prezydium 
Sejmiku, mimo zapewnień medialnych Przewodniczącego Klubu PiS, że koalicja 
rządząca będzie chciała podzielić się reprezentacją w Prezydium Sejmiku i komisjach 
a dzisiaj rano oświadczył, że koalicja nie widzi miejsca dla opozycji to ww. trzy kluby 
radnych nie będą zgłaszały kandydatur na żadne stanowiska. 

Przewodniczący Klubu PiS ad vocem stwierdził, że nie wszystkie informacje 
udzielone przez Przewodniczącego Klubu PO są zgodne z prawdą bo po pierwsze 
do spotkań doszło i toczyły się rozmowy o tym, że Klub PiS oferował klubom 
opozycyjnym aby zgłosili kandydatów do Prezydium jeszcze przed sesją, która 
odbyła się 24 czerwca 2013 r. Reakcja na to była rezygnacja Wiceprzewodniczących 
Sejmiku a potem samej Pani Przewodniczącej i wypowiedź, że nie życzą sobie 
liderzy klubów opozycyjnych aby Klub PiS miał jakikolwiek wpływ na to kto zasiądzie 
w Prezydium. Zaznaczył, że później jeszcze podtrzymywał swoją propozycję i dziś na 
posiedzeniu swojego Klubu zaproponował aby pomimo takiej postawy liderów klubów 
opozycyjnych zaproponować chociaż jedno miejsce w prezydium opozycji. 
Większość Klubu PiS zdecydowała jednak aby takiej propozycji nie składać więc 
przekazał to lojalnie liderom klubów opozycyjnych przed dzisiejszą sesją. Pomimo 
tego, co stało się na ostatniej sesji w imieniu swojego klubu i kolegów z Klubu 
Prawicy Rzeczypospolitej złożył propozycję aby opozycja zgłosiła kandydatów na 
szefów Komisji Rewizyjnej i Budżetu, Mienia i Finansów zaznaczył bowiem, że dobra 
zasadą byłoby żeby koalicja rządząca była kontrolowana przez Komisję rewizyjną, 
której przewodzi ktoś z klubu opozycyjnego. 

Przewodniczący Klubu PO Sławomir Miklicz stwierdził z całym szacunkiem, że                
w trakcie wypowiedzi radnego Buczaka raz jeszcze skonsultował z szefami klubów 
czy było jakieś spotkanie i żadnego nie było więc trzeba to jednoznacznie określić. 
Zaznaczył, że szanują decyzję koalicji rządzącej bo ma prawo do tego, żeby 
stanowiska w Prezydium i nie tylko, obsadzać swoimi członkami. Niepotrzebnie tylko 
robiono wokół tej sprawy wielki szum a finał jest taki jak wszyscy widzą. Wyraził swój 
szacunek do Przewodniczącego Buczaka, że mimo takiego finału, zaprezentował 
swoje stanowisko na posiedzeniu klubu. 

Radny Janusz Konieczny zaznaczył, że nie zamierzał zabierać głosu jednak 
dyskusja przerodziła się w taką, która obliguje go do tego aby ten głos zabrać. Zbyt 
dużo padło nieprawdziwych słów z ust niektórych osób z Klubu PiS. Wyraził pełne 
uznanie dla Przewodniczącego Buczaka, który stanął na wysokości zadania, niestety 
nie zrobili tego niektórzy jego koledzy. W imieniu swoim jak i pozostałych dwóch 
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członków prezydium, którzy złożyli rezygnację z funkcji podziękował Przewodniczącej 
Teresie Kubas – Hul za to, że przez 2,5 roku solidnie i skutecznie wypełniała swoje 
obowiązki. Podziękował Wiceprzewodniczącym Brzostowskiemu i Sobierajowi, 
byłemu Zarządowi, kierownictwu Kancelarii Sejmiku, Sekretarzowi, Dyrektorom 
departamentów i wszystkim pracownikom UM. Dodatkowo podziękował wszystkim 
radnym i zaznaczył, że znają go już trzecia kadencje i wiedzą, że gdy była potrzeba 
to wspierał i nigdy nie krytykował radnych z PiS. Zapewnił radnych z obecnie 
rządzącej koalicji, że ani on, ani nikt z Prezydium nie ma pretensji o to, że odchodzi, 
potrafi zrozumieć to, że chcieli ich odwołać jednak nie rozumie uzasadnienia tegoż 
odwołania pisanego według szablonu. Zaznaczył, że ze strony odchodzącego 
Prezydium nie było żadnej teorii spiskowej jaką niektórzy sugerują. Stwierdził, że to 
szablonowe uzasadnienie było bardzo niesprawiedliwe a w niektórych przypadkach 
obraźliwe. Ponieważ jego interwencja ustna w tej sprawie okazała się nieskuteczna 
postanowili złożyć rezygnacje z pełnionych funkcji, co jak przyznał, mocno 
skomplikowało przebieg ostatniej sesji Sejmiku jednak przyczyna tego były 
szablonowe uzasadnienia. Poinformował, że jest mu przykro, że niektórzy radni PiS 
zainteresowali się ich postępowaniem i rozważali je w charakterze honoru tak jakby 
zapomnieli sesję majową podczas, której przejęli władzę w samorządzie i sposób              
w jaki ją przejęli. Stwierdził, że czuje się obrażony bo zachowanie Marszałka 
Województwa polegające m.in. na straszeniu siłowym przejęciu władzy, trzaskaniu 
drzwiami przed nosem czy tez sprawdzaniu obecności wśród najstarszych wiekowo 
radnych było niestosowne. Kończąc dodał, że jego wystąpienie było konieczne, być 
może boli ono niektórych ale brak było pełnej informacji w tej sprawie a te co były 
zostały przekazane w sposób nieprawdziwy i nieobiektywny. Zapewnił, że wszędzie 
tam, gdzie istotą będzie dobro naszego regionu zarówno Marszałek jak i Członkowie 
Zarządu otrzymają wsparcie. Spokojnej i owocnej pracy życzył przyszłemu 
Prezydium Sejmiku.  

Marszałek Województwa Władysław Ortyl stwierdził, że jeżeli w jakikolwiek sposób 
pan Radny poczuł się przez niego obrażony to przeprasza ale do końca nie jest do 
tego przekonany. Wszystkie działania, które były podejmowane na poprzedniej sesji 
w jego odczuciu nosiły znamiona terroryzmu politycznego. Zaznaczył, że chciał aby 
dzisiejszy dzień był poświęcony tylko i wyłącznie Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego, przebieg dzisiejszej debaty podkreślił to, że ta propozycja była 
słuszna. Niestety stało się to co się stało ale stwierdził, że nie spotkał osoby z PO, 
PSL czy SLD, która pochwalałaby to co stało się na ostatniej sesji. Nikt tego nie 
pochwalał a wręcz ganił. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Zygmunt Cholewiński przedstawił zasady                
i tryb wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku, które stanowią złącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu, wyczytywał alfabetycznie radnych, którym członkowie komisji 
rozdawali karty do głosowania. Następnie radni oddali swoje głosy wrzucając karty 
do urny. Następnie Przewodniczący komisji odczytał protokół komisji skrutacyjnej, 
stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego protokołu, zgodnie z którym na 
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kandydatkę Lidię Błądek oddano 24 głosy, 2 głosy były przeciw, dwa wstrzymujące. 
Komisja skrutacyjna zgodnie ze swoim protokołem stwierdziła, że na 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku wybrana została Lidia Błądek. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 18 do protokołu. 

Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały NR XXXVI/678/13, która stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 

Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, iż w związku z tym, że kolejny punkt 
porządku obrad dotyczy jej osoby, przekazuje prowadzenie obrad nowo wybranej 
Wiceprzewodniczącej pani Lidii Błądek. Jednocześnie zaznaczyła, że chce bardzo 
gorąco podziękować swoim kolegom Wiceprzewodniczącym Sejmiku, zaszczytem 
była dla niej wspólna praca. Podziękowała poprzedniemu jak i obecnemu Zarządowi. 
Oświadczyła, że jej rezygnacja złożona na poprzedniej sesji i podjęcie decyzji                    
o dalszym prowadzeniu sesji aż do tego momentu wynikała z odpowiedzialności za 
województwo. Zarówno opinie wyrażone w dniu dzisiejszym przez Pana Marszałka 
m.in. pod jej adresem jak również uzasadnienie pod projektem uchwały o jej 
odwołanie są bardzo krzywdzące. Podziękowała wszystkim za dotychczasową 
współpracę. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek podziękowała wszystkim, którzy na nią 
głosowali, zapewniła, że postara się nie zawieść zaufania jaki ja obdarzyli i postara 
się być dobrą wiceprzewodniczącą, będzie pracować dla dobra województwa                       
i integracji całego Sejmiku najlepiej jak potrafi. Podziękowała Pani Teresie Kubas               
- Hul jak i dotychczasowym wiceprzewodniczącym za pracę 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Teresy Kubas-Hul             
z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Rezygnacja została złożona w dniu 24 czerwca 2013 r. Według opinii prawnej 
Wiceprzewodniczący i Przewodniczący pełnią swoje funkcje do czasu przyjęcia 
rezygnacji wyrażonej w formie uchwały Sejmiku.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie 
nad projektem uchwały, w jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami za, 11 
osób było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVI/679/13 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Przewodnicząca poinformowała, że jest to głosowanie tajne w związku z czym 
konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej. Wiceprzewodnicząca zaproponowała 
aby była to komisja w takim składzie jak w poprzednim głosowaniu tajnym. Następnie 
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poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Radny Czesław Łączak w imieniu Klubu PiS zgłosił kandydaturę Wojciecha 
Buczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Nikt nie zgłosił innych kandydatur. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Zygmunt Cholewiński przedstawił zasady                
i tryb wyboru Przewodniczącego Sejmiku, które stanowią złącznik nr 21 do 
niniejszego protokołu, wyczytywał alfabetycznie radnych, którym członkowie komisji 
rozdawali karty do głosowania. Następnie radni oddali swoje głosy wrzucając karty 
do urny. Następnie Przewodniczący komisji odczytał protokół komisji skrutacyjnej, 
stanowiący załącznik nr 22 do niniejszego protokołu, zgodnie z którym na kandydata 
Wojciecha Buczaka oddano 19 głosów, 3 głosy były przeciw, zero wstrzymujących. 
Komisja skrutacyjna zgodnie ze swoim protokołem stwierdziła, że na 
Przewodniczącego Sejmiku wybrany został Wojciech Buczak. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

Przewodnicząca Sejmiku odczytała treść uchwały NR XXXVI/680/13, która stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Lidia Błądek pogratulowała i oddała prowadzenie obrad sesji 
nowo wybranemu Przewodniczącemu Sejmiku Panu Wojciechowi Buczakowi. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak podziękował wszystkim za zaufanie 
jakim go obdarzyli, stwierdził, że traktuje te  funkcje w sposób służebny i będzie 
Przewodniczącym wszystkich radnych. Zwrócił się do Przewodniczącej Teresy 
Kubas – Hul dziękując za dotychczasowa pracę, stwierdził, że podniosła poprzeczkę 
bardzo wysoko jako kompetentny, sprawny i oddany Przewodniczący Sejmiku. 
Przeprosił za rzeczy przykre, które ewentualnie spotkały ją z jego strony czy ze 
strony jego klubu i w podziękowaniu wręczył bukiet kwiatów. 

Radna Teresa Kubas – Hul złożyła życzenia nowo wybranemu Przewodniczącemu 
życząc aby pod koniec kadencji miał taką satysfakcję z dobrze wykonanej pracy                  
i misji jaką ma ona po tych 2,5 roku, aby ta funkcja, którą piastuje przynosiła 
ogromną satysfakcję i poczucie, że to co robi, robi dla dobra całego województwa. 
Wyraziła nadzieję, że będzie kontynuował misje podnoszenia rangi Sejmiku wśród 
mieszkańców województwa tak aby pod koniec kadencji mogli powiedzieć, że 
mieszkańcy doskonale znają funkcję i zadania Sejmiku w regionie. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Janusza Koniecznego            
z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Rezygnacja została złożona w dniu 24 czerwca 2013 r. Według opinii prawnej 
Wiceprzewodniczący i Przewodniczący pełnią swoje funkcje do czasu przyjęcia 
rezygnacji wyrażonej w formie uchwały Sejmiku.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami za, 11 osób 
było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVI/681/13 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący poinformował, że jest to głosowanie tajne w związku z czym 
konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej. Przewodniczący zaproponował aby 
była to komisja w takim składzie jak w poprzednim głosowaniu tajnym. Następnie 
poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Radny Tadeusz Majchrowicz zgłosił kandydaturę radnego Janusza Magonia, który 
wyraził zgodę na kandydowanie. 

Nikt nie zgłosił innych kandydatur. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Zygmunt Cholewiński przedstawił zasady                
i tryb wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku, które stanowią złącznik nr 26 do 
niniejszego protokołu, wyczytywał alfabetycznie radnych, którym członkowie komisji 
rozdawali karty do głosowania. Następnie radni oddali swoje głosy wrzucając karty 
do urny.  

W trakcie liczenia głosów przez komisję skrutacyjna Przewodniczący Sejmiku ogłosił 
10 minutową przerwę. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący komisji odczytał protokół komisji skrutacyjnej, 
stanowiący załącznik nr 27 do niniejszego protokołu, zgodnie z którym na kandydata 
Janusza Magonia oddano 18 głosów, 2 głosy były przeciw, zero wstrzymujących. 
Komisja skrutacyjna zgodnie ze swoim protokołem stwierdziła, że na 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku wybrany został Janusz Magoń. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 28 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały NR XXXVI/682/13, która stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu. 
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Wiceprzewodniczący Janusz Magoń podziękował ustępującemu Prezydium za 
pracę a następnie za wybór go na Wiceprzewodniczącego. Zadeklarował, że będzie 
się starał reprezentować Sejmik i brać czynny udział w pracach Prezydium. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Dariusza Sobieraja            
z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Rezygnacja została złożona w dniu 24 czerwca 2013 r. Według opinii prawnej 
Wiceprzewodniczący i Przewodniczący pełnią swoje funkcje do czasu przyjęcia 
rezygnacji wyrażonej w formie uchwały Sejmiku.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, w jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami za, 10 osób 
było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVI/683/13 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący poinformował, że jest to głosowanie tajne w związku z czym 
konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej. Przewodniczący zaproponował aby 
była to komisja w takim składzie jak w poprzednim głosowaniu tajnym. Następnie 
poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Radny Czesław Łączak zgłosił kandydaturę radnej Ewy Draus, która wyraziła zgodę 
na kandydowanie. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Zygmunt Cholewiński przedstawił zasady                
i tryb wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku, które stanowią złącznik nr 31 do 
niniejszego protokołu, wyczytywał alfabetycznie radnych, którym członkowie komisji 
rozdawali karty do głosowania. Następnie radni oddali swoje głosy wrzucając karty 
do urny.  

Przewodniczący komisji odczytał protokół komisji skrutacyjnej, stanowiący załącznik 
nr 32 do niniejszego protokołu, zgodnie z którym na kandydatkę Ewę Draus  oddano 
20 głosów, 4 głosy były przeciw, 1 głos wstrzymujący. Komisja skrutacyjna zgodnie 
ze swoim protokołem stwierdziła, że na Wiceprzewodniczącą Sejmiku wybrana 
została Ewa Draus. 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 33 do protokołu. 

Przewodniczący Sejmiku odczytał treść uchwały NR XXXVI/684/13, która stanowi 
załącznik nr 34 do protokołu. 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt posiada pozytywne opinie 
Komisji Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Budżetu , Mienia i Finansów. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro poinformował, że w uchwale tej wyraża się zgodę 
na darowiznę dwóch działek na rzecz Uniwersytety Rzeszowskiego                                      
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Zakład Nauki o Człowieku. Jest to 
następny krok w sprawie powstania kierunku lekarskiego w Rzeszowie. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała podjęta została 26 
głosami za. 

Uchwała NR XXXVI/685/13 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt posiada pozytywną opinię 
Komisji Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro poinformował, że szpital zakupił agregat ko 
generacyjny, wytwarzający energie cieplną dla jednostki oraz energię elektryczną. 
Aby spełnić wymogi ustawy prawo energetyczne podmiot leczniczy podjął działania 
zmierzające do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii. Jednym z wymogów 
nałożonych przez urząd Regulacji Energetyki jest dokonanie odpowiedniego zapisu 
w Statucie. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała podjęta została 27 
głosami za. 

Uchwała NR XXXVI/686/13 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że projekt posiada pozytywną opinię 
Komisji Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro poinformował, że uchwała Rady Społecznej z dnia 
14 czerwca 2013 r. pozytywnie opiniuje propozycje udostępnienia jednostek 
organizacyjnych szpitala na potrzeby Uniwersytetu rzeszowskiego celem realizacji 
zadań polegających na kształceniu przed i podyplomowym w zawodach 
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medycznych. Udostępnienie jednostek nastąpi w ramach przygotowanej umowy 
ponadto zmieni ich status na „oddziały kliniczne”. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała podjęta została 26 
głosami za. 

Uchwała NR XXXVI/687/13 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

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

Przewodniczący Sejmiku poinformował, iż w związku z wyborem go na 
Przewodniczącego składa rezygnacje z pracy w tej komisji podobnie jak 
Wiceprzewodniczący Janusz Magoń. Zaznaczył, że na poprzedniej sesji z funkcji 
Przewodniczącego tej komisji zrezygnował Mariusz Kawa i zapytał czy podtrzymuje 
on tę decyzję. 

Radny Mariusz Kawa stwierdził, że podtrzymuje decyzje o rezygnacji z pełnienia tej 
funkcji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia rezygnacji Mariusza Kawy 
z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, za było 15 osób, przeciw 7, 3 osoby 
wstrzymały się od głosu. 

Radny Fryderyk Kapinos na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił 
kandydaturę radnego Mieczysław Miazgi, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Władysław Stępień na członka Komisji rewizyjnej zgłosił kandydaturę 
radnego Mariusza Kawy, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Czesław Łączak na członka Komisji rewizyjnej zgłosił kandydaturę radnego 
Stanisława Bartnika, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Sławomir Miklicz zapytał, czy nie byłoby zasadnym w treści uchwały zamiast 
”odwołuje się ze składu Komisji Rewizyjnej” wpisać „przyjmuje się rezygnację z 
funkcji Przewodniczącego Komisji rewizyjnej” a jako pkt. 2 „na członków komisji 
wybiera się:...” i „na Przewodniczącego komisji wybiera się…” 

Przewodniczący Sejmiku w imieniu wnioskodawców zgłosił autopoprawkę do 
projektu uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez radnego Miklicza. Zaznaczył 
również, że z treści uchwały znika dotychczasowy par. 3 ponieważ projekt 
przewidywał, że będzie więcej kandydatów niż miejsc mandatowych i komisja 
skrutacyjna będzie przeprowadzała głosowanie ze względu na odpowiednią liczbę 
kandydatów nie ma takiej potrzeby.   
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały wraz z autopoprawką, w jego wyniku uchwała przyjęta została 
jednomyślnie 24 głosami za.  

Uchwała NR XXXVI/688/13 stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

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

Przewodniczący zaznaczył, że na poprzedniej sesji z funkcji Przewodniczącego tej 
komisji zrezygnował Jerzy Borcz i zapytał czy podtrzymuje on tę decyzję. 

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że podtrzymuje decyzję o rezygnacji z pełnienia tej 
funkcji. 

Radny Sławomir Miklicz stwierdził, że ma pytanie do radców prawnych ponieważ 
ma wątpliwości co do procedur. Zaznaczył, że w jego opinii wszystkie rezygnacje, tak 
jak miało to miejsce w przypadku Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Sejmiku, 
powinny być bezwzględnie przyjęte przez Sejmik dlatego, że jak powiedziała Pani 
mecenas, Sejmik może rezygnacji nie przyjąć. Jeżeli chodzi o głosowane obecnie 
uchwały to brakuje uchwał poprzedzających o przyjęciu rezygnacji. 

Radca prawny Anna Łopuch stwierdziła, że nie ma potrzeby odrębnej uchwały                
w sprawie rezygnacji, można tak jak w poprzedniej uchwale zmienić zapis z 
„odwołuje się” na „przyjmuje się rezygnację” i nie wystąpi tu żaden konflikt. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek zgłosiła autopoprawkę do wszystkich 
tych projektów uchwał aby w par 1 dodać zapis „przyjmuje się rezygnację z funkcji 
Przewodniczącego Komisji” jako pkt 1 a jako pkt. 2 „wybiera się na 
Przewodniczącego…” i ewentualnie „wybiera się na członków…” 

Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia rezygnacji Jerzego Borcza 
z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, za było 13 osób, 
przeciw 10, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Radny Fryderyk Kapinos na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i 
Finansów zgłosił kandydaturę radnego Czesława Łączaka, który wyraził zgodę na 
kandydowanie  

Radny Sławomir Miklicz zgłosił kandydaturę Jerzego Borcza na członka komisji, 
radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką, w jego wyniku uchwała 
przyjęta została jednomyślnie 26 głosami za.  
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Uchwała NR XXXVI/689/13 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

Przewodniczący zaznaczył, że nieobecny dzisiaj Zdzisław Nowakowski zrezygnował 
z funkcji Przewodniczącego tej komisji. Zaznaczył, że ma pisemną rezygnację 
radnego oraz zgodę na kandydowanie na członka komisji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia rezygnacji Zdzisława 
Nowakowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, za było 
15 osób, przeciw 10, 1 wstrzymała się od głosu. 

Radny Czesław Łączak na funkcję Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego 
zgłosił kandydaturę radnej Ewy Draus, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny Sławomir Miklicz zgłosił kandydaturę Zdzisława Nowakowskiego na członka 
komisji, radny wyraził pisemną zgodę na kandydowanie w związku z nieobecnością 
na dzisiejszej sesji. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką, w jego wyniku uchwała 
przyjęta została jednomyślnie 26 głosami za.  

Uchwała NR XXXVI/690/13 stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

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

Przewodniczący zaznaczył, że nieobecny dzisiaj Dariusz Sobieraj zrezygnował                   
z funkcji Przewodniczącego tej komisji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia rezygnacji Dariusza 
Sobieraja z funkcji Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki               
i Promocji, za było 19 osób, przeciw 8, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Radny Czesław Łączak na funkcję Przewodniczącego Komisji Współpracy                        
z Zagranicą, Turystyki i Promocji zgłosił kandydaturę radnego Władysława Turka, 
który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Mariusz Kawa zgłosił kandydaturę Dariusza Sobieraja na członka komisji, 
radny wyraził pisemną zgodę na kandydowanie w związku z nieobecnością na 
dzisiejszej sesji. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką, w jego wyniku uchwała 
przyjęta została 25 głosami za, 1 osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Uchwała NR XXXVI/691/13 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki                                 
i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

Przewodniczący zaznaczył, że Jan Tarapata  zrezygnował z funkcji 
Przewodniczącego tej komisji i decyzję tę podtrzymuje. 

Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia rezygnacji Jana Tarapaty 
z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury, za było 15 osób, 
przeciw 9, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Radny Mariusz Kawa zgłosił kandydaturę Jana Tarapaty na członka komisji, radny 
wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Czesław Łączak na funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki                         
i Infrastruktury zgłosił kandydaturę radnego Fryderyka Kapinosa, który wyraził zgodę 
na kandydowanie. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką, w jego wyniku uchwała 
przyjęta jednogłośnie 24 głosami za. 

Uchwała NR XXXVI/692/13 stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

Przewodniczący zaznaczył, że Władysław Stępień  zrezygnował z funkcji 
Przewodniczącego tej komisji i decyzję tę podtrzymuje. 

Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia rezygnacji Władysława 
Stępnia z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Ochrony Środowiska, za było 15 osób, przeciw 8, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Radny Mariusz Kawa zgłosił kandydaturę Władysława Stępnia na członka komisji, 
radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Sławomir Miklicz na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska zgłosił kandydaturę radnego Stanisława 
Bajdy, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Fryderyk Kapinos na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska zgłosił kandydaturę radnego Stanisława 
Bajdy, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
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W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką, w jego wyniku uchwała 
przyjęta jednogłośnie 24 głosami za. 

Uchwała NR XXXVI/693/13 stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

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

Przewodniczący zaznaczył, że Maciej Lewicki zrezygnował z funkcji 
Przewodniczącego tej komisji i decyzję tę podtrzymuje. 

Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia rezygnacji Macieja 
Lewickiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Ochrony zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej, za było 16 osób, przeciw 10, 1 osoba wstrzymała się od 
głosu. 

Radny Czesław Łączak na funkcję Przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę 
radnego Janusza Ciółkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący poinformował, że uchwała ta będzie miała nieco inny zapis 
mianowicie w par.1 pkt.1 „przyjmuje się rezygnację Pana Macieja Lewickiego                     
z funkcji Przewodniczącego Komisji” w pkt. 2 „wybiera się na Przewodniczącego 
Komisji Pana Janusza Ciółkowskiego”. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką, w jego wyniku uchwała 
przyjęta jednogłośnie 25 głosami za. 

Uchwała NR XXXVI/694/13 stanowi załącznik nr 44 do protokołu.  

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer II/16/10 z dnia 14 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

Przewodniczący zaznaczył, że Bronisław Tofil zrezygnował z funkcji 
Przewodniczącego tej komisji i decyzję tę podtrzymuje. 

Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia rezygnacji Bronisława 
Tofila z funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego                             
i Zatrudnienia, za było 16 osób, przeciw 10, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Radny Czesław Łączak na funkcję Przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę 
radnego Jarosława Brenkacza, który wyraził pisemną zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący poinformował, że uchwała ta będzie miała nieco inny zapis 
mianowicie w par.1 pkt.1 „przyjmuje się rezygnację Pana Bronisława Tofila                     
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z funkcji Przewodniczącego Komisji” w pkt. 2 „wybiera się na Przewodniczącego 
Komisji Pana Jarosława Brenkacza”. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką, w jego wyniku uchwała 
przyjęta jednogłośnie 22 głosami za, jedna osoba była przeciw, dwie wstrzymały się 
od głosu. 

Uchwała NR XXXVI/695/13 stanowi załącznik nr 45 do protokołu.  

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

Przewodniczący poinformował, że skład Komisji Głównej zmienia się automatycznie, 
reguluje to Statut Województwa mówiąc, że w jej składzie są: Przewodniczący 
Sejmiku, Wiceprzewodniczący Sejmiku oraz Przewodniczący Klubów Radnych. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Lidia Błądek stwierdziła, że tak jak powiedział 
Przewodniczący zmiana ta wynika z uregulowań statutowych zaproponowała więc 
aby w jednym głosowaniu przegłosować odwołanie i powołanie nowych członków. 
Jako pkt. 1 uchwały byłoby odwołanie Teresy Kubas – Hul, Dariusza Sobieraja, 
Janusza Koniecznego i Edwarda Brzostowskiego a jako pkt.2 powołanie Wojciecha 
Buczaka na Przewodniczącego Komisji Głównej a na członków Lidię Błądek, 
Janusza Magonia i Ewę Draus, reszta składu pozostaje bez zmian. 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały, w którego wyniku uchwała przyjęta jednogłośnie 
23 głosami za. 

Uchwała NR XXXVI/696/13 stanowi załącznik nr 46 do protokołu.  

Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 
11 czerwca 2013 r. do 4 lipca 2013 r. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik             
nr 47 do niniejszego protokołu. 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXV sesji w dniu 24 czerwca 
2013 r. 

Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję i stanowi ona załącznik      
nr 48 do niniejszego protokołu. 
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Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Czesław Łączak poinformował, że jego zapytanie dotyczy drogi 985                      
w związku z otrzymanym protestem przesłanym przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, jest sprzeciw mieszkańców w związku z regulacjami wodnymi. Radny 
pytał w jakim terminie będzie przekazany do użytkowania modernizowany odcinek 
drogi wojewódzkiej Nr 985 od skrzyżowania w Pustyni k/Dębicy do drogi krajowej E4. 

Bronisław Tofil złożył interpelację w sprawie odwołania z funkcji dyrektora WORD  
w Przemyślu pana Ryszarda Kuleja. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

Radny Sławomir Miklicz w imieniu nieobecnego radnego Zdzisława 
Nowakowskiego złożył interpelację dotyczącą możliwości realizacji projektów                    
w ramach przedsięwzięcia pn. „Ścieżki Kopernika”. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

Janusz Konieczny złożył dwie interpelacje w sprawie: 

− budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szpitalu 
Uzdrowiskowym „Zimowit” w Rymanowie Zdroju, 

− pilnej potrzeby budowy bądź przebudowy chodników w ciągu drogi 
wojewódzkiej w miejscowościach: Bzianka, Milcza, Wróblik Szlachecki, 
Ladzin, Rymanów Zdrój, Królik Polski oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 889 
w miejscowości Sieniawa; wykonania nakładek asfaltowych na ww. drogach, 
szczególnie w miejscowościach Rymanów Zdrój i Królik Polski; budowy zatoki 
autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 887 w miejscowości Posada Górna 

Interpelacje stanowią załączniki nr 51 i 52 do protokołu. 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Bronisław Tofil stwierdził, że jego oświadczenie związane jest z wydarzeniami, 
które miały miejsce na sesji w dniu 27 maja 2013 r. Zaznaczył, że na II sesji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego został wdeptany w ziemię, kiedy to z ławy sejmikowej 
wstał radny, którego w tej chwili tu nie ma ale może ktoś mu przekaże o czym mówi              
i zaproponował aby przed obradami odmawiać Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra 
Skargi w której padają takie piękne słowa „…wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość 
ku braciom…”, „…swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie…”. Jak ta 
miłość do braci została zrealizowana 27 maja to wszyscy widzieli, szczytem obłudy, 
hipokryzji i zakłamania jest żeby modlić się wypowiadając takie słowa a później 
przeciwko swoim braciom kierować takie a nie inne działania. Jakby tego było mało 
to rzeczony radny, po wolcie jakiej dokonał na sesji majowej zamieścił na facebooku 
takie piękne oświadczenie „wiem, że porażka w polityce boli ale najważniejsze jest 
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zachować twarz i zdrowy rozsądek…” Stwierdził, że chciałby tego radnego zapytać, 
którą twarz, SLD, SDPL, PSL czy obecnie PiS. To są cztery twarze, to jest 
upodobnienie się do Światowida bo drugi z rzeczonych radnych to się upodobnił 
trochę do Geminusa dlatego też żeby nie uprawiać dalej hipokryzji, obłudy                             
i zakłamania w tym Sejmiku zaproponował aby tej modlitwy więcej nie wypowiadać 
bo wypowiadanie jej to jest zobowiązanie siebie samego do tego o czym się mówi. 
Dodał, że w dniu dzisiejszym wszyscy nowo wybrani na poszczególne stanowiska 
powinni pospieszyć z gratulacjami właśnie do tych dwóch radnych. 

Przewodniczący Sejmiku Wojciech Buczak zaznaczył,  w tej sprawie, że nosił się 
z takim zamiarem aby nie rozpoczynać obrad od publicznej modlitwy do kamer po 
tym co się wydarzyło. Stwierdził, że nie będzie wskazywał na żadnego z radnych po 
tej czy innej stronie wskazał na siebie twierdząc, że on tę modlitwę odmawiał będzie 
sobie sam prywatnie i lepiej będzie jeśli nie będzie się to działo publicznie bo bywało 
nieraz, że była to wręcz profanacja i było to gorszące dla tych, którzy to oglądali. 
Poprosił o zakończenie tego tematu. 

Radny Sławomir Miklicz realizując prośbę Przewodniczącego stwierdził, że nie 
będzie tego tematu kontynuował ale jest to pewna teza, którą postawił w tamtej 
kadencji dokładnie mówił o tym samym o czym Przewodniczący w tej chwili.  

Ponadto zaznaczył, że chciałby złożyć oświadczenie i użyje słów Marszałka 
Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. To jest skandaliczna wypowiedź, 
którą skierował do prasy odnośnie inwestycji w służbie zdrowia, określił skandalem                
i powiedział, że były Członek Zarządu Sławomir Miklicz jest odpowiedzialny za ten 
skandal a chodziło o inwestycje w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2. Po otworzeniu ofert 
przetargowych kwota zaproponowana przez wykonawców jest większa niż 
zaproponowana w budżecie. Stwierdził, że Zarząd tę kwotę zaproponował                        
w budżecie nie z powietrza, ona skądś się wzięła przy konstrukcji budżetu i obecny 
Marszałek tak samo będzie konstruował budżet ze swoim Zarządem. Inwestycje 
zapisuje się na podstawie dokumentów, w tym wypadku na podstawie kosztorysów, 
które zostały przedstawione przez szpital. Nie było tak, że 5 osób z Zarządu sobie 
siadło i powiedziało, że 7 mln na tę inwestycję wystarczy, ktoś tę kwotę przedstawił               
i na tej podstawie została ujęta w budżecie tak samo jak wszystkie inne inwestycje. 
Akurat w tym wypadku kosztorys był przedstawiony w okolicach 8 mln zł. przez 
dyrekcję szpitala biorąc pod uwagę wskaźnik inwestycji budowlanych, który był na 
ten moment oscylował on w granicach 0,6 – 0,65 jeżeli chodzi o kwoty kosztorysu, 
została zaplanowana kwota w budżecie w wysokości 7 mln zł. tak jak inne inwestycje 
w służbie zdrowia, z których niektóre okazały się po ogłoszeniu przetargu, niższe niż 
zaplanowane w budżecie. Wyraził nadzieję, że więcej takich sformułowań do decyzji 
Sejmiku, bo później to Sejmik przyjmował ten budżet, nie będzie. Pan Marszałek 
deklarował współpracę, on wypowiadając się w imieniu klubu tę deklarację przyjął                
i jak dotąd nie wypowiadał się w sposób krytyczny takimi słowami stosunku do pracy 
Pana Marszalka jak i Zarządu. Dodał, że nie zamierza tego robić ani też takiego 
poziomu polemiki poprzez media przyjmować. 
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Drugą kwestią, jaka poruszył była kwestia WORD - ów gdzie Zarząd wykazał się 
bardzo dużą sprawnością i nie ma tygodnia żeby nie mogli o tej sprawności 
dowiadywać się z mediów. Ustami rzecznika, co można traktować jako stanowisko 
Zarządu, były podane nieprawidłowe wiadomości. Być może nieprawidłowości, które 
rzecznik miał na myśli to te z 2009 r. bo tak wynikało z kontekstu ale jako klub 
zadbają o to, żeby rzeczowa i merytoryczna odpowiedź na ten temat znalazła się na 
kolejnej sesji. Wyniki finansowe WORD – ów za rok 2012, które przyjmował Zarząd 
były bardzo przyzwoite w związku z czym chcieliby jako radni mieć wiedzę o jakie 
nieprawidłowości chodzi. 

Marszałek Władysław Ortyl zwrócił się do radnego Miklicza twierdząc, że z pełną 
odpowiedzialnością podtrzymuje te słowa, które wypowiedział. Zaznaczył, że 
rzeczywistość jest taka, że radny nie ponosi odpowiedzialności karnej za to ale 
ponosi odpowiedzialność polityczną jako Członek Zarządu sprawujący nadzór nad 
służba zdrowia bo kto co zgłosił i położył do podpisu to jest jedna sprawa ale druga 
jest taka, że nie musiał tego podpisać. Poza tym można się pomylić o 5,10,15,czy 
nawet 30% ale jeżeli zapisana jest kwota 7 mln zł. a w przetargu wraz ze sprzętem 
otrzymujemy kwotę 14 mln zł. to upoważnia go to do takiego stwierdzenia. Dodał, że 
obecnie on tłumaczy się z tego, że dzieci nie będą tam leczone za rok czy dwa, nie 
kieruje tego do niego tylko tłumaczy co się stało. Zadano mu pytanie kto za to 
odpowiada więc nie mógł odpowiedzieć, że on czy ktoś inny, rzeczywistość jest taka 
że odpowiada za to ówczesny Członek Zarządu Sławomir Miklicz, którego poprosił              
o przyjęcie tego do wiadomości.  

Radny Tadeusz Majchrowicz wrócił do tematu modlitwy ks. Piotra Skargi, stwierdził, 
że modlitwa jest rzeczą osobista każdego człowieka i każdy będzie odpowiadał za to 
czy jest hipokrytą czy nie. Jeżeli komuś ta modlitwa nie odpowiada to może nie 
przychodzić na moment rozpoczęcia i jej nie odmawiać. Zaznaczył, że nie chciałby 
aby po wyborze nowego Prezydium Sejmiku któraś z gazet napisała, tak jak po 
ostatniej sesji, że Duch Święty nie pomógł odwołać Przewodniczącej Teresy Kubas – 
Hul, że pierwsza zmiana nowych władz polega na usunięciu modlitwy. Ponadto 
zwrócił się do radnego Sławomira Miklicza, że jeżeli krytykuje Zarząd Województwa 
to niech przypomni sobie własne słowa zapisane na facebooku traktujące o tym, 
czym będzie się zajmował będąc w opozycji. 

Radny Stanisław Bajda stwierdził, że bardzo cieszy go fakt, że rozumiemy, iż po 
modlitwie nie wypada się tak zachowywać jak się czasem zachowujemy jednak nie 
można do tego podchodzić tak, że nie odmawiamy modlitwy bo nie będziemy 
obłudni. Człowiek jest ułomny i gdybyśmy w ten sposób do tego podchodzili to nikt 
nie powinien żadnej modlitwy odmawiać. Zaproponował aby modlitwa została bo 
skoro ją odmawiamy i każdy rozumie jej sens a mimo to się tak zachowujemy to aż 
strach pomyśleć co by było gdybyśmy jej nie mówili. Poprosił aby do tematu zdjęcia 
modlitwy więcej nie wracać. 
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Radny Sławomir Miklicz zwrócił się do Marszałka twierdząc, że był przez 2,5 roku 
odpowiedzialny za służbę zdrowia i jest z tego dumny. W tym czasie nakłady 
inwestycyjne na służbę zdrowia zwiększone zostały o 100% z 32 mln do 65 mln., jest 
dumny z wyników finansowych, które osiągnęli za 2012 r. i w tym wszystkim pomagał 
mu Zarząd i cały Sejmik. Cały Sejmik podejmował te decyzję i przyjął strategię 
rozwoju służby zdrowia w której na samym początku założyli likwidacje tzw. białych 
plam jeżeli chodzi o usługi medyczne w województwie i te inwestycje w tej chwili są 
realizowane. Dzięki Sejmikowi widać w służbie zdrowia ogromny postęp, tych dwóch 
lat temu Sejmikowi i tej koalicji nikt nie zabierze bez względna to, co by obecny 
Marszałek mówił i jak by to określał. Zaznaczył, że nie przyjmuje tej polemiki i tego 
poziomu dyskusji, jaką stosuje wobec niego od ok. miesiąca. 

Radny Jerzy Borcz stwierdził, że nikt się nie spodziewa, że zabierze głos w sprawie 
modlitwy ale uspokoił wszystkich twierdząc, że wspólne odmówienie modlitwy nie 
oznacza, że nie można toczyć ostrej polemiki i dyskusji nawet w bardzo emocjonalny 
sposób broniąc swoich racji jeżeli faktycznie jest się do nich przekonanym. Powinno 
się to robić na odpowiednim poziomie i wówczas wszystko jest w porządku. 
Przypomniał, że przed jednym z największych konfliktów zbrojnych średniowiecza 
obie strony odprawiały msze i modliły się a potem szły na bitwę i nie oznaczało to, że 
któraś ze stron modliła się mało żarliwie. Zaznaczył, że nie widzi bezpośredniego 
sporu pomiędzy ostrością sporu politycznego a żarliwą modlitwą.  

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk stwierdził, że pamięta kiedy padła propozycja 
odmawiania tej modlitwy i nie było tam warunku, że modlimy się ale…, nikt nie mówił, 
że jeżeli będzie źle to ją wyprowadzamy. Zaznaczył, że zdecydowanie popiera to, 
żeby ona była, nie podejrzewa Przewodniczącego o to ale nie chciałby aby to był 
pewien proces, że najpierw modlitwa potem może krzyż, przestrzega przed taką 
decyzją. 

Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że apelował o nie kontynuowanie tego tematu 
ale ostatnie zdanie Pana Romaniuka sprowokowało go do zapytania „Bogdan jak 
mogłeś”. 

Marszałek Władysław Ortyl podziękował za dzisiejszą pracę twierdząc, że 
dzisiejsza sesja była ważna, debata w jego odczuciu była bardzo owocna                            
i pozytywnie wpłynie na dokument strategii. W imieniu Zarządu pogratulował 
Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym jak również podziękował byłemu 
Prezydium. Stwierdził, że dziś podjęli czynności związane z utworzeniem kierunku 
lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim, być może umknie to prasie bo 
szczątkowo są tu dziś reprezentowane ale to bardzo ważny krok w kierunku tej 
specjalizacji i takiej katedry na Uniwersytecie. Jeżeli chodzi o ocenę poszczególnych 
Członków Zarządu to przyjdzie na to czas, bilans otwarcia jest już przygotowany. 

Radny Jerzy Borcz zaznaczył, że na poprzedniej sesji złożył wniosek oto aby 
otrzymać wykaz frekwencji radnych na posiedzeniach sesji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego ima go teraz przed sobą, nie chce go teraz omawiać ale Pan 
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Marszałek powiedział, że ta sesja była dzisiaj długa ale ona była długa dla tych, 
którzy tu w tej chwili są natomiast dla części radnych, którzy są wpisani na liście 
obecności sesja była trochę krótsza. Przeprosił za sarkazm ale od kilku już sesji jest 
tak, że są lepsi i gorsi radni, jedni pracują tak jak dziś do 23.15 mimo tego, że muszą 
jutro wstać o 5 aby dojechać do pracy a inni mają obecność ale poczucie ich 
obowiązku kończy się o wcześniejszych porach. 

Członek Zarządu Bogdan Romaniuk poprosił Przewodniczącego aby nie dobierał 
do siebie jego ostatniego zdania bo to nie Przewodniczący wnosił o zdjęcie modlitwy 
tylko przedstawiciel Klubu SLD i to do niego skierował słowa jeśli chodzi o drugi etap 
po zdjęciu modlitwy, którym miałoby być zdjęcie krzyża. 

Przewodniczący Sejmiku zaznaczył, że zanim zamknie sesję informuje, że ma 
przed sobą powielony apel, który przekazał Przewodniczący Dzieżko i Jan Korwin 
Mikke i jeżeli któryś z radnych jest zainteresowany to prosi o odebranie. Ponadto 
stwierdził, że niektórzy radni naprawdę nie mogli zostać, usprawiedliwił radnego 
Jarosława Brenkacza, który specjalnie z Norwegii przyjechał na dzisiejszą sesję                
a Pani Lidia Błądek otrzymała telefon dot. losowej sprawy związanej z jej ojcem. Na 
zakończenie podziękował za owocne obrady i dotrwanie do ich końca pomimo tego, 
że niebawem wejdziemy w kolejny dzień. Wyraził podziękowanie Senatorowi 
Andrzejowi Matusiewiczowi, pracownikom UM i dziennikarzom, którzy trwali                       
z radnymi do zakończenia sesji.  

Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Sejmiku Pan Wojciech 
Buczak zamknął obrady XXXVI  sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego                
IV kadencji.  

Sesja zakończyła się o godz. 2320

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

. 

                   
                         Przewodniczący Sejmiku 

            Województwa Podkarpackiego 

                

    Teresa Kubas – Hul 

     Lidia Błądek 

     Wojciech Buczak 

Protokołowała: 

Katarzyna Kruk         
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