Protokół Nr XLIV/17
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 października 2017 r.
Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbyła się
w dniu 30 października 2017 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.10.
Przewodniczący

Sejmiku

Jerzy

Cypryś

poprosił

radnych

o

powstanie

i odmówienie Modlitwy za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi.
Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego otworzył obrady
sesji.
Przewodniczący poinformował, że sesja ma charakter nadzwyczajny, zwołana
została na wniosek ¼ ustawowego składu Sejmiku Województwa, który określił
porządek obrad sesji.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Przewodniczący Sejmiku na podstawie listy obecności radnych stwierdził, iż na sali
jest wymagane quorum radnych, w związku z czym Sejmik jest władny podejmować
prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Następnie

przewodniczący

Sejmiku

powitał

licznie

zgromadzonych

gości,

przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego.
Poinformował również, że ponieważ jest to sesja nadzwyczajna, porządek obrad
został ustalony przez wnioskodawcę jej zwołania i w związku z powyższym, wszelkie
propozycje zmian w porządku obrad przed poddaniem ich pod głosowanie muszą
uzyskać akceptację wnioskodawców zwołania sesji.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Uroczyste

wręczenie

odznaki

honorowej

„Zasłużony

dla

Województwa

Podkarpackiego” Panu Janowi Kopciowi Prezesowi Związku Klubów Polskich
w Stanach Zjednoczonych.
Przewodniczący Sejmiku Jerzy Cypryś zaprosił Marszałka do wygłoszenia
okolicznościowej laudacji.
Marszałek Władysław Ortyl – Marszałek w pierwszych słowach podkreślił, że
przyznając odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, chce
wyrazić swoje podziękowanie za zasługi jakie zostały wniesione dla Podkarpacia
i miejsc z których pochodzą. W przypadku Pana Kopcia to również podziękowanie za
pozytywne relacje jakie buduje z polonią amerykańska. Marszalek podkreślił, że
Ropczyce to miejsce, które zajmuje szczególne miejsce w sercu pana Kopcia gdyż to
właśnie tam się urodził. Do Stanów Zjednoczonych wyemigrował w 1972 r. wraz
z rodziną i aktywnie działa na rzecz polonii. To właśnie z jego inicjatywy w 1995 r.
powstaje klub przyjaciół ziemi Ropczyckiej, który zrzesza polonię z gminy Ropczyce.
Klub jednoczy polaków na obczyźnie, niesie pomoc i wsparcie, promuje kulturę
i dziedzictwo związane Podkarpaciem. Ważnym aspektem działalności klubu jest
również wspieranie rodaków w kraju. Przez 22 lata działalności pod przewodnictwem
Jana Kopcia klub przekazał
przekazane

do

Ośrodka

do Polski ponad 200 tyś. dolarów, które zostały

Pomocy

Społecznej,

Szkoły

Specjalnej,

Biblioteki

w Ropczycach, zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Ropczyckiej Królowej Rodzin,
Kościoła Parafialnego oraz osobom w szczególnej potrzebnie. Po tragicznych
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skutkach powodzi, która nawiedziła Ropczyce klub przekazała Urzędowi Gminy
10 tyś. dolarów na pomoc dla powodzian. Za swoją działalność pan Jan Kopeć został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi a w 2012 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz tytułem Honorowego Obywatela miasta Ropczyce. Ponadto
pod koniec lat 90. powstała drużyna piłki nożnej Błękitni Chicago odnosząca wiele
sportowych sukcesów. Pan Jan Kopeć jest aktywnym członkiem wielu organizacji, od
lat pełni funkcje prezesa w Związku Klubów Polskich, którego zadaniem jest
inicjowanie i koordynacja działań mających na celu udzielanie pomocy polakom
w kraju oraz polonii w Stanach Zjednoczonych. Jest organizatorem wielu imprez
polonijnych m.in. dożynki polonijne, opłatki polonijne które przybliżają polską kulturę
i tradycję młodzieży polonijnej. Jest również przewodniczącym parady Konstytucji
3 Maja, która jest największą manifestacją polskości w poza granicami naszego
kraju. Współorganizuje spotkania gości z Polski z polonia amerykańska. Z okazji
obchodów rocznicy agresji Rosji na Polskę 17 września ubiegłego roku wraz
z Komitetem Opieki nad Pomnikiem Katyńskim gościł Kompanię Honorową Wojska
Polskiego wraz z orkiestrą. Jako prezes Związku Klubów Polskich wspierał
organizację I Forum Polonii Amerykańskiej, które odbyło się w Polsce. Marszałek
podkreślił, że nie sposób wymienić całej aktywności pana Jana Kopcia oraz wyraził
nadzieję na dalszą owocną współpracę. Marszałek dodał również, chciałby aby ta
uroczystość

wręczenia

honorowej

odznaki

Zasłużony

dla

Województwa

Podkarpackiego była także uhonorowaniem od całej społeczności Podkarpacia, która
doznaje działań i aktywności od pana Kopcia. Marszałek wyraził podziękowania za
dotychczasową publiczna i społeczną pracę oraz złożył życzenia i gratulacje.
Przewodniczący Jerzy Cypryś – pan Przewodniczący odczytał fragment listu
skierowanego do pana Jana Kopcia jaki wpłynął na jego ręce od pani Poseł Anny
Schmidt-Rodziewicz: „Szanowny panie Prezesie.

Działalność pana Prezesa

skupiona na pomocy i animacji Polskiej społeczności jest przykładem wzorcowego
zaangażowania na rzecz zachowania narodowej tożsamości, kultury i Polskiego
dziedzictwa. Przynależność i aktywny udział w życiu organizacji polonijnych a także
pokazywanie historii naszej ojczyzny są godnym naśladowania przykładem jak
promować nasz kraj poza jego granicami. Jan Kopeć manifestując Polskość
w Stanach Zjednoczonych jednocześnie aktywnie troszczył się o swoją małą
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ojczyznę, Ropczyce i ziemię podkarpacką. Składam Panu gratulacje i jednocześnie
dziękuję za patriotyczną postawę i lata wytężonej pracy na rzecz promocji ojczyzny.”
Po odczytaniu listu Przewodniczący odczytał zapisy uchwały nr XXXVII/652/17
podjętej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego na sesji w dniu 17 maja 2017 r.
zgodnie z którą nadaje się Panu Janowi Kopciowi Odznakę Honorową „Zasłużony
dla Województwa Podkarpackiego”.
Następnie dokonano uroczystego wręczenia odznaki „Zasłużony dla Województwa
Podkarpackiego” panu Janowi Kopciowi.
Jan Kopeć Prezes Związku Klubów Polskich w Stanach Zjednoczonych –
w pierwszych sowach pan Kopeć wyraził wdzięczność za zauważenie jego pracy
oraz poinformował, że chciał uczynić wszystko co najlepsze dla Ropczyc
i Podkarpacia.

Podkreślił, że to co robią w Chicago służy temu, by młodzież

pamiętała skąd pochodzą ich rodzice i dziadkowie. Aby wpierać im naszą kulturę,
historię, geografię i nasze piękne tradycje. Pan Kopeć wyraził wdzięczność za udział
przedstawicieli województwa w paradzie i zaprosił do udziału w kolejnej w roku 2018.
Na koniec pan Kopeć podziękował za wyróżnienie.

Wystąpienie Pana Mikołaja Bogdanowicza - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie udzielonej pomocy przez Województwo Podkarpackie.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz na wstępie podziękował
za zaproszenie i podkreślił że czuje się jak w domu gdyż województwo podkarpackie
i województwo kujawsko-pomorskie jest zbliżone do siebie pod względem
powierzchni, ma podobna liczbę mieszkańców i dużych miast. Podkreślił, że duże
wrażenie wywarło na nim rozpoczęcie sesji modlitwą. Następnie skierował słowa
podziękowania za wsparcie jakie udzieliło województwo podkarpackie dla gminy
Sośno, która została najbardziej poszkodowana podczas nawałnicy miedzy 11 a 12
sierpnia br. Wojewoda podkreślił, że nawałnica dotknęła trzy województwa:
pomorskie, wielkopolskie i województwo kujawsko-pomorskie oraz że z możliwością
zderzenia się z podobną tragedią powinien liczyć się każdy region w naszym kraju
aby móc się na taką ewentualność przygotować. Należy uświadomić mieszkańców z
czym może się wiązać obecna sytuacja klimatyczna w tej części świata. Wojewoda
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przybliżył jakie straty i szkody zostały wyrządzone m.in. uszkodzone linie
energetyczne,

gospodarstwa

domowe,

niedziałające

telefony

komórkowe,

zniszczone lasy. W kolejnych słowach Wojewoda podkreślił znaczenie Państwowych
i Ochotniczych Straży Pożarnych w takich sytuacjach oraz to jak ważne jest
doposażenie i inwestowanie w te jednostki. Przybliżył również pracę sztabów
kryzysowych,

metody

szacowania

strat,

procedury

przekazywania

pomocy

finansowej oraz problemy w odbudową domów. Pan Wojewoda poinformował, że
straty jakie poniosło województwo kujawsko-pomorskie oszacowano na 850 milionów
zł. Zwrócił uwagę na problem z wydajnością urzędów gmin w takich sytuacjach.
Gminy są przeciążone stąd bardzo ważna jest organizacja wsparcia innych urzędów,
urzędników oraz osób z uprawnieniami. Wojewoda poinformował również o swojej
decyzji dotyczącej centralizacji magazynów kryzysowych oraz o zabezpieczeniu
infrastruktury komunalnej tj. stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków. Dodał,
iż urzędy gmin muszą mieć agregaty prądotwórcze i paliwo.
Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował za zaproszenie oraz wyraził
wdzięczność za okazane wsparcie i złożył na ręce Marszałka i Przewodniczącego
Sejmiku symboliczne podziękowania.
Przewodniczący Jerzy Cypryś dziękując Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu za
wystąpienie podkreślił, że decyzja o przyznaniu pomocy finansowej została podjęta
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego jednomyślnie.

Wręczenie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Władysławowi
Ortylowi złotego medalu „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”,
przyznanego

na

wniosek

organizatora

Międzynarodowego

Wyścigu

Kolarskiego ”Solidarności” i Olimpijczyków.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący
Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” - Tadeusz Majchrowicz
poinformował, że związek Solidarność, który reprezentuje poza bieżącą działalnością
organizuje także wiele imprez i wydarzeń sportowych. Jednymi z największych są
Maraton

Solidarności

oraz

Międzynarodowy

Wyścig

Kolarski

Solidarności

Olimpijczyków, który gości także w naszym województwie. Pan Majchrowicz
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poinformował że wyścig w województwie podkarpackim odbywa się z dwóch
powodów. Pierwszy to atrakcyjne tereny a drugi to pomoc i wsparcie udzielane przez
samorząd województwa, samorządy powiatowe i gminne oraz ochotnicze straże
pożarne.
Waldemar Krenc - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący
Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” stwierdził, że w Polskim
sporcie najwspanialsze są własne dzieci. Solidarność nie kupuje imprez, zawodników
ani drużyn. Wszystko tworzone jest od zera. Jest to pierwszy wyścig, który odbył się
na dwóch kontynentach jednakże najczęściej gościł na terenie województwa
podkarpackiego i w związku z tym na ręce pana Marszałka składa podziękowania
dla wszystkich samorządowców. Pan Krencem poinformował, że 4 lipca 2018 r.
w Przemyślu rozpocznie się I etap 29 wyścigu kolarskiego, II etap przewidziano na
trasie Sanok-Krosno i III etap Jasło-Stalowa Wola. W związku z tym, że ta impreza w
dużej mierze oparta jest na wolontariacie i wsparciu samorządowców stąd ich
obecność na sesji by symbolicznie złożyć podziękowania poprzez wręczenie
Marszałkowi Województwa złotego medalu „Za zasługi dla Polskiego Ruchu
Olimpijskiego”.
Marek Kardasz dokonał prezentacji medalu i wraz z panami Waldemarem Krencem
i Tadeuszem Majchrowiczem wręczyli go Marszałkowi Województwa Władysławowi
Ortylowi.
Marszałek Władysław Ortyl podziękował za wyróżnienie i podkreślił, że odbiera go
w imieniu samorządu w imieniu radnych i Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Marszałek wyraził radość z trwającego związku województwa podkarpackiego
i Solidarności, który przejawia się na wielu polach aktywności. Jednym z nich jest
wyścig. Marszałek podziękował, wyraził nadzieję na dalszą współpracę i radość, że
podkarpackie znalazło się na trasie tego wyścigu.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie złożyli żadnych zapytań i interpelacji.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Radni nie złożyli żadnych wniosków i oświadczeń.
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Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś
zamknął obrady XLIV nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
V kadencji. Sesja zakończyła się o godz. 11.15

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Cepryś
Protokołowała
Agata Nieradka
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