Protokół Nr IX/19
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.

IX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu
24 czerwca 2019 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11.15.
Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz poprosił radnych o powstanie i odmówienie
Modlitwy za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi.
Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego otworzył obrady IX
sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że na sali jest
wymagane quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Sejmiku powitał przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący poprosił o
złożenie ślubowania przez panią Joannę Bril.
Odczytał rotę ślubowania:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec
Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić
wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i
dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej
Polskiej”
A następnie wręczył nowej radnej
postanowienia Komisarza Wyborczego
w Rzeszowie i udzielił głosu byłemu radnemu a obecnie Posłowi Adamowi Śnieżkowi.
Poseł Adam Śnieżek na wstępie życzył owocnej pracy swojej następczyni Joannie
Bril i podziękował za dotychczasową współprace koleżankom i kolegom Radnym,
Zarządowi Województwa, pracownikom kancelarii Sejmiku i urzędu za dobrą
współpracę. Dodał, że jednym z głównych motywów jego działania było zawsze
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wyrównanie szans naszego województwa wobec tych silnych regionów i w dalszym
ciągu będzie ku temu dążył.
Przewodniczący poinformował następnie, że na jego ręce wpłynęły wnioski Zarządu
Województwa o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
 przyjęcia
stanowiska
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
w
sprawie
uczczenia
30.
rocznicy
wyborów
parlamentarnych
z czerwca 1989 roku
 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu
Województwa Podkarpackiego w roku 2019,
 przekazania do prowadzenia Powiatowi Łańcuckiemu Medycznej Szkoły
Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Łańcucie,
 Informacji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie szkód powstałych
w związku z powodzią oraz podtopieniami w Województwie Podkarpackim
 oraz autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2019 r. i autopoprawek do projektu uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2019-2042.
Projekty uchwał w sprawie:


przyjęcia
stanowiska
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
w
sprawie
uczczenia
30.
rocznicy
wyborów
parlamentarnych
z czerwca 1989 roku
 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu
Województwa Podkarpackiego w roku 2019,
umieścił kolejno po punkcie 6) porządku obrad sesji.
Natomiast projekt uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi
Łańcuckiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie umieścił po punkcie 27) porządku obrad sesji.
/wprowadzenie niniejszych projektów uchwał nie wymaga głosowania ponieważ
materiały te wpłynęły w terminie dłuższym niż 7 dni przed sesją Sejmiku).
Informację Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie szkód powstałych w
związku z powodzią oraz podtopieniami w Województwie Podkarpackim zaproponował
umieścić po dotychczasowym punkcie 27) porządku obrad sesji.
Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2019 r. i autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042
umieszczam w punktach dotyczących przedmiotowych projektów uchwał.
Zaproponował przystąpienie do głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian do
porządku obrad sesji.
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Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji Informacji Zarządu Województwa
Podkarpackiego w sprawie szkód powstałych w związku z powodzią oraz
podtopieniami w Województwie Podkarpackim

głosowało: 27 radnych, nikt nie był przeciw, nikt wstrzymało się od głosu.
Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji autopoprawek do projektu uchwały w
sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. i głosowało: 27
radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 głosowało:
27 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad IX sesji przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie protokołu VIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Debata nad Raportem o stanie województwa podkarpackiego za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa
Podkarpackiego wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa
Podkarpackiego za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyborów
parlamentarnych z czerwca 1989 roku .
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2019,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa
Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym
zadania inwestycyjne w 2019 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz
Kolejowy”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/862/18 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie
udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w
ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na
realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy
Wsi na lata 2017-2020”,
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2019 r. +AUTOPOPRAWKI.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042+AUTOPOPRAWKI.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji
Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektu pt.
„Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego
Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, w ramach Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia zmiany w statucie
Muzeum – Zamek w Łańcucie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów
dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i
ustawicznego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie
wydzierżawionej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w
Przemyślu,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały przyjmującej treść umowy w
sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenia do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
położonych w Mielcu przy ul. Korczaka 4.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn.
„Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the
cultural and natural heritage of the Carpathian Region” („Szlak Karpacki –
odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego
regionu Karpat”) realizowanego w ramach funduszy norweskich i EOG,
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo
Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie
podkarpackim na lata 2019-2023,
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego,
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego planowanej
inwestycji polegającej na budowie Kolei Dużych Prędkości oraz
skomunikowania kolejowego Podkarpacia z Centralnym Portem
Komunikacyjnym.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/15/18 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie
powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
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30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi
Łańcuckiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz
Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.
31. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie szkód
powstałych w związku z powodzią oraz podtopieniami w Województwie
Podkarpackim.
32. Wykaz powierzchni lokali i gruntu, udostępnionych obcym podmiotom
przez jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne oraz dochody
osiągnięte w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018.
33. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim za 2018
rok.
34. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego za 2018 rok.
35. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie
od 13 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r.
36. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał
Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na VIII sesji w dniu 27
maja 2019 r.
37. Interpelacje i zapytania radnych.
38. Wnioski i oświadczenia radnych.
39. Zamknięcie sesji.
Przyjęcie protokołu VIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekt protokołu sesji został przesłany
radnym w wersji elektronicznej.
Radni nie wnieśli uwag do jego treści.
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowało 27 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał
się od głosu.
Debata nad Raportem o stanie województwa podkarpackiego za 2018 rok.
Marszałek Władysław Ortyl przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Radny Piotr Tomański stwierdził, że będzie dzisiaj dużo czasu żeby rozmawiać o
działaniach Zarządu i pierwsze, które sobie wypisał w ogóle nieprzygotowywane bo to
jest naturalna rzecz, że wiemy co robi Zarząd bądź chcielibyśmy wiedzieć. Pierwsza
kluczowa rzecz to to, że aby obdarzyć kogoś zaufaniem to musi on robić dla nas lub w
naszym imieniu dobre rzeczy dla województwa. Skłamałby gdyby powiedział, że nie
dzieje się w wielu dziedzinach dobrze, jest wiele takich miejsc, że Zarząd ma
pieniądze, inwestuje i robi to dobrze ale w niektórych sytuacjach jak np. klucz
obsadzania stanowisk partyjnych – wiemy, że ten kto wygrywa ma większość i
decyduje ale czasami warto zobaczyć czy ktoś jest kompetentny, czy się nadaje na to
stanowisko. Podał przykład dyrektora przemyskiego szpitala, który wprowadza chaos
zwalnia jednych lekarzy wprowadza innych, zamyka oddziały, zamienia lekarzy z
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Krakowa na lekarzy z Lublina to być może jest w tym jakiś sens ale on go nie widzi
tym bardziej, że chociażby nie wykorzystuje się takiego autorytetu jak prof.
Dziatkowiak – wybitny kardiochirurg i robi się to jeszcze ze stratą dla szpitala to co jest
chyba nie tak. Zaznaczył, że jeżeli zatrudnia się iluś tam kierowników bez przetargów
to również jest to złe. Poprosił Zarząd o zwrócenie szczególnej uwagi na przemyski
szpital, dodał, że pytał już Wicemarszałka, który tez jest z Przemyśla jak to zrobić aby
dla mieszkańców udostępnić tych specjalistów, którzy są po prostu lepsi. Stwierdził,
że nie wie jakie jest obecnie zadłużenie w tym szpitalu ale z jego danych wynika, że
koszty na pewno się zwiększyły, liczba łóżek spada, potencjalny pacjent ma na SORze
blokadę bo ciężko się do szpitala dostać, ma innych lekarzy, kierowników. Druga
sprawa o której chce wspomnieć to spadek liczby mieszkańców- co prawda tylko o 49
osób jednak trzeba się zastanowić co możemy zrobić aby odwrócić ten trend.
Wspomniał o walorach krajobrazowych Podkarpacia i turystyce, która w strategii
województwa jest na jednym z wyższych miejsc a w swojej prezentacji Marszałek
mówił o niej niewiele. Centrum wystawiennicze o którym mówił Pan marszałek, że
będzie budowane to dobry pomysł ale nasuwa się tu pytanie o tę słynną barbórkę w
Centrum Kongresowo – Wystawienniczym o co tam chodziło? Czy ktoś mógłby to
wyjaśnić? Kto to wynajmuje, czy bierze się za to pieniądze i czy ktoś kontroluje co tam
się odbywa? Zapytał również o śmieci twierdząc, że u Urzędzie Marszałkowskim są
bardzo kompetentni ludzie zajmujący się tym tematem i ostatnio mieliśmy okazję się o
tym przekonać rozmawiając o tym temacie jednak monopol, który panuje w tej kwestii
na Podkarpaciu nie służy samorządom ani mieszkańcom i cena wyrzucania śmieci
segregowanych czy innych jest wysoka. Radny stwierdził, że im jako radnym opozycji
bardzo ciężko jest mieć szeroką wiedzę w zakresie instytucji podległych Marszałkowi
ponieważ Komisja Rewizyjna została powołana dopiero pięć miesięcy po wyborze
radnych Sejmiku – było to pięć miesięcy bez możliwości sprawowania jakiejkolwiek
funkcji kontrolnej.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Teresa Pamuła stwierdziła, że raport zawiera 340
stron i na pewno nie obejmuje on wszystkiego co od 2014 roku działo się w
województwie. Myśl jaka nasuwa się po wystąpieniu Pana Marszałka jest taka, że
idziemy powolnym krokiem ale do rozwoju naszego województwa. Patrząc na
wskaźniki które są przeanalizowane na początku raportu odnoszące się do roku 2017
to 2018 znacznie przyspieszył rozwój naszego województwa – inne województwa tez
w różnym tempie się rozwijają i jest to efekt tych 3 lat od kiedy PiS doszedł do władzy.
Stwierdziła, że jedną z analiz jaka należałoby przeprowadzić to analiza zadowolenia
naszych mieszkańców i to czy Ci którzy wybudowali tu domy za środki zarobione poza
granicami województwa i kraju, zechcą tu wrócić nie tylko na emeryturę ale teraz.
Stwierdziła, że bardzo widoczne jest to że potrafimy się bardzo jednoczyć jeżeli chodzi
o imprezy związane z dziedzictwem kulturowym co jest ważne dla przyszłości
województwa. Powinniśmy przy pracach nad budżetem zwrócić większą uwagę na
zrównoważony rozwój, na wschodnie obszary, należy wypracować odpowiednie
wskaźniki umożliwiające sięgnięcie po dodatkowe środki dla roztocza i wschodnie
tereny województwa.
Radny Stefan Bieszczad stwierdził, że z materiału jaki radni otrzymali płynie
wyjątkowa wiedza i treść. Skupi się jedynie na dziedzinach jakie są mu bliskie. Głównie
chce zauważyć infrastrukturę i gospodarkę. Informacja pokazuje że wydatki na
transport stanowią 56% ogółu wydatków co stanowi poważny udział w pomocy
mieszkańcom w dojeździe do pracy czy szkół – w ogóle w komunikowaniu się,. Rok
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2018 zamknął się nadwyżka budżetowa w wysokości 54 mln zł. Gdzie w roku 2017
było 27 mln zł. Istotne przedsięwzięcia drogowe jak budowa obwodnic, mostów czy
nowych dróg było około 30, dodatkowo inwestycje kolejowe, które niewątpliwie
uzupełniają atrakcyjność naszego województwa jeśli chodzi o infrastrukturę.
Stwierdził, że istotnym atutem naszego województwa jest wcześniej wspomniana
infrastruktura drogowa i kolejowa jak tez specjalne strefy ekonomiczne z ich
podstrefami gdzie w ostatnich latach w sposób efektywny zaczynają żyć te mniejsze
miasta jak np. Dębica i jej okolice. Trzeba powiedzieć , że miasta, które były i są
w dalszym ciągu motorem rozwoju gospodarczego, nie straciły impetu rozwoju. Drugim
istotnym elementem jest kapitał ludzki, który nie zawsze jest doceniany a na dzisiaj w
jego ocenie odgrywa zasadniczą rolę. Inwestorzy lokują tutaj swoje inwestycje nie
dlatego, że nas kochają tylko głównie z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że
mamy dobre położenie i infrastrukturę drogową a po drugie ze względu na kapitał
ludzki bo młodzi ludzie, dobrze wykształceni, potrafiący samodzielnie myśleć mogą
otrzymać dobrą propozycje pracy tu na miejscu.
Radny Krzysztof Feret stwierdził, że chce dołączyć do pochwały tego, że na
|Podkarpaciu możemy obserwować wzrost atrakcyjności w wielu dziedzinach jednak
chce wspomnieć o dwóch kwestiach. Pierwsza to fakt, że relatywnie województwo ma
malejące dochody własne i zadłużenie z tendencją wzrostową. Zbyt jesteśmy
uzależnieni od pieniędzy unijnych, które z roku na rok będą maleć i ten budżet kiedyś
trzeba będzie zbilansować. Musimy wypracować większe dochody własne. Druga
rzecz techniczna polega na tym ,że chciałby na bieżąco dostawać informacje o stanie
województwa – jest też spora liczba ludzi jak dziennikarze, naukowcy czy chociażby
uczniowie i zwykli mieszkańcy, którzy są zainteresowani sprawami województwa.
Zaznaczył, że dąży do tego aby stan województwa przedstawiany był w formie prostej
jak infografiki i systematycznie aktualizowany i zamieszczany na stronach
internetowych.
Radny Andrzej Nepelski kiedy czyta się lekturę o stanie województwa, nie ulega
wątpliwości, że należy dojść do stwierdzenia, że województwo podkarpackie się
rozwija, szczególnie jeśli popatrzymy na wykorzystanie środków z RPO to świadczy o
tym, że dobrze gospodarujemy tymi pieniędzmi. Na pewno ważna jest Podkarpacka
Kolej Aglomeracyjna, rozwój lotniska, dróg i zjazdów z autostrad jednak on zastanawia
się czy taki jest stan całego województwa i pragnie zauważyć, że nie do końca.
Poprosił aby zauważyć, że przyrost ludności w latach 2014 – 2017 na plusie jest powiat
rzeszowski jednak są takie powiaty gdzie przyrost jest spadkowy jak przemyski,
tarnobrzeski, lubaczowski, bieszczadzki. Należy zadać sobie pytanie dlaczego
przyrost jest ujemny we wschodniej części województwa- na pewno na to wpływ ma
dostępność komunikacyjna, która jest jednym z podstawowych warunków rozwoju
gospodarczego. Do powiatu lubaczowskiego prowadzą trzy dogi i wszystkie one
wymagają remontu, są w stanie takim, że w chwili obecnej zagrażają bezpieczeństwu
użytkowników. Ważne są obwodnice, mosty itd. ale do nich trzeba dojechać. Jeśli się
nad tym nie pochylimy to problem migracji będzie coraz większy. 24 maja 2016 r.
Komisja Rozwoju Regionalnego SWP, która wizytowała powiat lubaczowski
skierowała stanowisko do Zarządu odnośnie zjazdu z autostrady A4 w Korczowej.
Zapytał czy w tej sprawie zarząd Województwa coś robi czy pozostało to tylko w formie
stanowiska bo gdyby ten zjazd został wykonany to powiat lubaczowski i jarosławski
miałyby szanse na rozwój. Kolejna sprawa to Internet szerokopasmowy – zostały na
cel przekazane tak wielkie środki, że powinien on służyć gospodarce a w chwili obecnej
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odnosi się wrażenie, że sprawa nie jest sfinalizowana. Kolejna rzecz to linia kolejowa
101, która została przeznaczona do modernizacji jeszcze w 2014 r. czy cos w tej
sprawie się dzieje tym bardziej, że działa kopalnia Basznia i jest to bardzo istotne dla
rozwoju.
Radna Maria Fajger stwierdziła, że najważniejszy jest człowiek, cieszy statystyka
rozwoju i bezpieczeństwa regionu, długości i jakości życia fakt, że można znaleźć
godziwe warunki do tego aby żyć i się rozwijać. Jeśli chodzi o gospodarkę to fakt, że
jesteśmy w Polsce w czołówce jeśli chodzi o nakłady badawczo – rozwojowe
w zakresie przemysłu, który tutaj jest zlokalizowany to w perspektywie pierwszego czy
drugiego roku jeszcze tak tego nie widać jednak w pełni podziela zdanie Pana
Marszałka, że to będzie ten nakład, który w perspektywie długofalowej będzie nam
przynosił ogromne efekty. W produkcji sprzedanej mamy czwarte miejsce w kraju
a przed kilkoma laty byliśmy w ogonach statystyk. W temacie rolnictwa cieszy Program
naturalnego wypasu, ogromnie cieszą sprawy związane w Podkarpackim Programem
Odnowy Wsi, chcielibyśmy uzyskać większy efekt synergii w postaci rozwoju turystyki
w oparciu o bogactwo tradycji również kulinarnej. Jeżeli chodzi o produkty tradycyjne
jesteśmy liderem na liście w skali kraju – chcielibyśmy aby były one bardziej dostępne
w sprzedaży na półkach sklepowych.
Radny Bogdan Romaniuk stwierdził, że debata świadczy o trosce o województwo.
Podziękował Marszałkowi za przygotowanie Raportu, który pokazał jak dobrze rozwija
się województwo. Wspomniał o dwóch perspektywach unijnych 2007 -2014 i obecna
w których zainwestowane zostanie ponad 3 mld euro. Wspomniał o Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko z których korzysta nie tylko województwo ale
i inne podmioty czy Program Rozwoju Polski Wschodniej dedykowany dla
Podkarpacia. Dodał, że jakiej dziedziny by nie podnieść to widać dynamiczny rozwój.
Dodał, że jeśli chodzi o zrównoważony rozwój to jest wielka troska Zarządu aby były
czynione inwestycje pozwalające na ten zrównoważony rozwój. Stwierdził, że wszyscy
zdają sobie sprawę, że jest ograniczony budżet, ograniczona perspektywa unijna ale
gdy popatrzymy długofalowo to te zmiany są widoczne i środki są właściwie
wykorzystywane. Zaznaczył, że ważna jest też inicjatywa samych powiatów i gminzawsze widoczne jest to, że wniosków składanych z tych jednostek południowych
zawsze jest mniej niż z innych części województwa.
Radna Kamila Piech stwierdziła, że bardzo wnikliwie przeanalizowała raport i
stwierdza, że jest to dokument wieloaspektowy i kompletny. Województwo rozwija się
bardzo dynamicznie, współpraca z przedsiębiorcami i rozwój stref ekonomicznych
powoduje, że bezrobocie spada. Raport pokazuje ogromne osiągnięcia województwa
i jego atrakcyjność w wielu dziedzinach. Zaznaczyła, że samorząd województw
prowadzi politykę, która stwarza warunki do tego aby województwo się rozwijało.
Dodała, że kładzie nacisk na rozwój innowacyjności i działań z nią związanych. Pod
tym względem województwo podkarpackie w 2017 r. zajęło trzecie miejsce w kraju z
wynikiem 15,3% co jest doskonałym osiągnięciem. Ponadto stwierdziła, że Zarząd
województwa bardzo dobrze realizuje zadania związane z byciem instytucją
zarządzającą RPO. T4e zadania wykonywane są bardzo dobrze. Dokument jest
obszerny, wyczerpujący i kompletny i ona bardzo dziękuje za włożoną w to pracę i
wyraża pełne poparcie dla Marszałka i Zarządu.
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Radna Dorota Łukaszyk chciała pochwalić i odnieść się przede wszystkim do
wszelkich działań w zakresie ochrony zdrowia. Był to trudny rok, nowe finansowanie a
mamy szpitale ogromne, strategiczne z dużymi budżetami. Miało miejsce wiele aktów
narzucających podwyżki wynagrodzeń które nie były finansowane z budżetu państwa.
Zmiany różnego rodzaju wynikały ze strajków w ochronie zdrowia, negocjacje,
mediacje przyniosły dobre efekty bo porozumienia, które zostały zawarte powodowały
ciągłość usług. Należy zaznaczyć szereg inwestycji na kwotę 33 mln zł. Te wszystkie
działania stanowią bardzo dobre kroki w kierunku rozwoju. Obsługa kredytów
i przeniesienie ich do Banku Gospodarstwa Krajowego, wypracowany 3 letni okres
karencji, dają czas na wypracowanie środków. Dodała, że jako Dyrektor Szpitala w
Ustrzykach Dln. zabiega o połączenie trzech szpitali powiatowych w Ustrzykach Dln.,
Lesku i Sanoku w celu zapewnieniu lepszej ochrony zdrowia w Bieszczadach.
Zaapelowała o zabezpieczenie środków w zakresie polityki społ3ecznej i ochrony
zdrowia na zakłady opieki długoterminowej i zakłady opiekuńczo – lecznicze oraz
dzienne domy pobytu dla osób starszych. Generalnie bardzo dobre kierunki zmian,
dobre kierunki rozwoju, nowe inwestycje i przedsięwzięcia . podziękowała Zarządowi
za ciężka pracę, wizjonerstwo i ciekawe pomysły, które w ochronie zdrowia są na
pewno bardzo potrzebne.
Radny Adam Drozd zaznaczył, że jego przedmówcy w tej debacie zagłębiali się
w szczegóły, mówili o konkretach on natomiast powie kilka zdań ogólnie otóż
województwo podkarpackie to duży i zróżnicowany obszar, bardzo często trudny teren
jednak decyzje, które podejmuje Zarząd powodują, że staliśmy się przykładem nie
tylko dla innych województw w kraju ale także dla naszych partnerów za granicą.
Stwierdził, że dla niego jest to przykład dobrego i rozsądnego zarządzania – to, że inni
chcą brać przykład w realizowaniu projektów i zadań bardzo nas wyróżnia i daje
najlepszą rekomendację dla naszego Zarządu. Decyzje zarządu powodują stabilny
rozwój całego województwa i pokazuje to, że należy jeszcze bardziej wspierać go w
tych działaniach.
Poseł Wojciech Buczak stwierdził, że bardzo się cieszy, że dochodzi do pierwszej
debaty na temat stanu województwa. Wyraził uznanie na ręce Marszałka i kolegów
radnych, że ten raport jest tak dobrze przygotowany jednak nie byłby taki gdyby nie
wcześniejsza bardzo wytężona praca. Stwierdził, że pamięta w jakim stanie było
województwo gdy tworzony był samorząd było bezrobocie, niedostępność
komunikacyjna i wiele innych, które obecnie nie występują. Obecnie problemem jest
znalezienie pracowników do firm, które powstają, mamy lotnisko, drogi i przygotowane
projekty na rozwój terenów peryferyjnych. Podziękował, że dzisiejsza debata nie jest
agresywna a sprowadza się do tego co już zostało zrobione i co jeszcze można zrobić
w celu rozwoju województwa.
Marszałek Województwa Władysław Ortyl podziękował za dyskusję i stwierdził, że
dobrą decyzją było to, że o takim raporcie zdecydował ustawodawca. Wiele
z podniesionych kwestii znajdzie odzwierciedlenie w strategii i e pracach nad RPO. Są
słabe i mocne strony tego województwa z czego Zarząd zdaje sobie sprawę dążąc do
obiektywnego i zrównoważonego rozwoju. Proces wyrównywania rozwoju trwa
i będzie musiał trwać na pewno nie 2 czy 3 lata ale dłużej. Dla przykładu obszar
Roztocza czy Bieszczadów to priorytety odnośnie rozwoju infrastruktury drogowej
w najbliższym czasie. Dodał, że są miejsca, które nie widziały takiego jak obecnie
strumieni środków.
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Podjęcie
uchwały w
sprawie
Podkarpackiego wotum zaufania.

udzielenia

Zarządowi

Województwa

Radny Krzysztof Feret stwierdził, że ze względu na to, że pierwszy raz mamy do
czynienia zarówno z wotum zaufania jak i absolutorium poprosił o wyjaśnienie tej
sytuacji.
Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz stwierdził, że poprzednio samorządy
kwitowały działania Zarządów udzielając absolutorium, które odnosiło się do realizacji
budżetu przez zarząd danej jednostki i do tego tylko było to ograniczone. Obecnie
ustawodawca rozszerzył, dał większe możliwości gremium uchwałodawczemu jak
Sejmik czy inne do tego żeby oprócz absolutorium udzielane było wotum zaufania
zarządowi. Poprzedzona jest ona głęboką, merytoryczną debatą w której uczestniczyć
może każdy kto zbierze 1000 podpisów w danej sprawie.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa
Podkarpackiego wotum zaufania.
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, 2 radnych było przeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr IX/141/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 r.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że radni otrzymali:
1) projekt uchwały sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 r.
2) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za
2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego,
3) Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2018 r. wraz
z opinią biegłych rewidentów,
4) Sprawozdania roczne:
 z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej za 2018 rok.
 z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych
Samorządowi Województwa za rok 2018 rok oraz jego korekty a także
 informację o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2018 rok.
Radni otrzymali również:
- Uchwałę Nr 3/5/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii
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o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu
z wykonania budżetu województwa za 2018 rok,
- Opinię Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018
rok, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego wg stanu na dzień 31
grudnia 2018r.
- Uchwałę Nr 3/29/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium
Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego
za 2018 r.
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl omówił sprawozdanie
z wykonania budżetu województwa za 2018 rok.
Materiał przedstawiony przez Marszałka stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Piotr Tomański
stwierdził, że w 2018 roku miało miejsce przesunięcie budżetowe i wszystkie te rzeczy
których nie udało się wykonać przesunięto na 2019 w związku z czym będziemy płacić
drożej bo wszystkie materiały i usługi drożeją. Trzeba wziąć pod uwagę tez to, że cos
się nie udało. Kolejna sprawą jest to, że Marszałek wspomniał, że Komisja Rewizyjna
zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżety jednak trzeba mówić o
tym , że komisja ta powstała 5 miesięcy po tym jak ukonstytuował się nowy Sejmik i
Zarząd więc nie miała możliwości pracować jak należy. Jeżeli chodzi o budżet to
Marszałek pokazał, że 195 mln zadłużenia mamy w tej chwili a w roku 2008 było to 7,5
mln zł więc jest to znaczna różnica – musimy popracować nad tym żeby nie zadłużać
aż tak województwa tym bardziej, że nasze dochody maleją i za chwilę nie będziemy
mieć środków własnych do projektów unijnych. Dodał, że instytucje podległe
Marszałkowi wymagają bardziej szczegółowej kontroli jak chociażby wspomniany
przez niego w poprzednim punkcie szpital w Przemyślu. Kolejną taką instytucją jest
uzdrowisko Rymanów, które w wyniku złych decyzji przegrywa sprawy sądowe i
generuje w ten sposób dodatkowe środki. Nie jest dobrze gdy przy sześciu sprawach
sadowych 5 przegrywa uzdrowisko. Stwierdził, że ma nadzieję, że przyszły budżet
będzie lepszy a on rekomendowałby nieudzielenie absolutorium przynajmniej do czasu
wyjaśnienia wspomnianych przez niego kwestii.
W imieniu Klubu PiS Radny Bogdan Romaniuk nie ulega wątpliwości, że uchwała
nad którą w tej chwili pracujemy jest najważniejszą w ciągu roku. Otrzymała ona
pozytywne opinie RIO, Komisji Rewizyjnej i był wystarczający czas aby zapoznać się
z tym sprawozdaniem jakie przedstawił Zarząd. Dwa bardzo niebezpieczne czynniki w
2018 r. mogły zdecydować o tym, że dziś ta decyzja byłaby trudna dla nas jako Sejmiku
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czy Klubu PiS mianowicie rezerwa wykonani – inwestycje są po przetargach i zostaną
zrealizowane, było wyjaśnione czym to było spowodowane i dlaczego należało
przesuwać środki na kolejne lata. Drugi czynnik pozytywnie kreujący to, że Zarząd
pozytywnie budżet przeprowadził to sytuacja w służbie zdrowia, strajki itd. Wiele
wysiłku kosztowała Zarząd naprawa sytuacji w służbie zdrowia i to się udało.
W związku z powyższym w imieniu Klubu PiS rekomenduje udzielenie absolutorium.
W imieniu Klubu PSL Radny Andrzej Nepelski stwierdził, że wszystkie opinie są
pozytywne i to cieszy, na uznanie zasługuje też realizacja budżetu przez Zarząd jednak
niepokoi fakt zadłużenia, nie zostały też wykonane inwestycje na drogach – one są
zaplanowane ale koszty będą znacznie większe co spowoduje, że odcinków dróg
będzie znacznie mniej. Dodał, że należy się zastanowić czy system zaprojektuj i buduj
jest dobry. Stwierdził, że Klub PSL wstrzyma się od głosu.
Marszałek Województwa Marszałek Ortyl stwierdził, że tam gdzie konkursy są
wymagane to one maja miejsce a nawet organizowane są tam gdzie nie ma takiego
wymogu w celu znalezienie specjalistów. W kwestii zatrudniania lekarzy z innych
miast, jeśli ktoś stwierdza, że tu może się rozwijać to po prostu zapraszamy takie też
plany mamy w kwestii Przemyśla, chcemy aby ten szpital się rozwijał i to jest ważne
aby nie zasklepiać się w tym samym składzie. Zaznaczył, że nie do końca może się
zgodzić, że przez przesunięcia w budżecie ceny będą wyższe bo górka cenowa na
przetargi minęła, jesteśmy po górce nie będą to znaczące spadki ale cena spada.
Poprosił by nie mówić, że zadłużenie rośnie bo ono spada, 140 mln z Europejskiego
Banku to jest z poprzednich lat. Jesteśmy najmniej zadłużonym województwem w skali
bezwzględnej i względnej też. Zaznaczył że w kwestii powołania Komisji Rewizyjnej to
Zarząd apelował o takie czy inne decyzje personalne jednak opozycja się upierała,
sprawa się opóźniała. W kwestii zaprojektuj i wybuduj on zastał obejmując stanowisko,
był to proces tańszy ale teraz na pewno od niego odchodzimy. Patrząc na to co się
odnosi do szpitala w Przemyślu to jest bardzo trudny proces łączenia i konsolidacji ale
nie chciałby pokazywać czarnego scenariusza jakby miał miejsce gdyby ten proces się
nie rozpoczął. Zaznaczył, że nawet nie wie czy obecny Dyrektor jest członkiem PiSu
czy nie ale obecnie po tych głosach Radnego Tomańskiego dopyta.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018
r.
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, 4 radnych było przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr IX/142/19 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa
Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za
2018 r.
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że projekt uchwały, opinię Komisji Rewizyjnej
oraz Uchwałę Nr 3/29/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium
Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego
za 2018 r. radni otrzymali wraz z materiałami na sesję Sejmiku.
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z pytaniem do radnych czy jest potrzeba
przedstawienia opinii Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W związku z brakiem woli ze strony radnych w powyższej kwestii, Przewodniczący
Sejmiku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa
Podkarpackiego za 2018 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, przeciw było 3 radnych, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr IX/143/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa
Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018 r.
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyborów parlamentarnych z
czerwca 1989 roku .
Przewodniczący Sejmiku przedstawił radnym stanowisko w sprawie uczczenia 30.
rocznicy wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 roku.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/144/19 została przyjęta jednogłośnie (23 głosami za)
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Po zrealizowaniu niniejszego punktu porządku obrad Przewodniczący Sejmiku o
godzinie 14.30 ogłosił przerwę.
Po przerwie o godzinie 14.55 wznowiono obrady i Przewodniczący Sejmiku przystąpił
do realizacji kolejnych punktów porządku obrad sesji.
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Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/145/19 została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za)
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa
Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania
inwestycyjne w 2019 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/146/19 została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za)
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/862/18 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia
Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/147/19 została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za)
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu
koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za jej podjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Uchwała Nr IX/148/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2017-2020”.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za jej podjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Uchwała Nr IX/149/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego
na 2019 r. + AUTOPOPRAWKI.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/150/19 została przyjęta jednogłośnie (23 głosami za)
i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 + AUTOPOPRAWKI.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za jej podjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Uchwała Nr IX/151/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli
Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

Komisji

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za jej podjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Uchwała Nr IX/152/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za jej podjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Uchwała Nr IX/153/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektu pt.
„Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego
Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, w ramach Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/154/19 została przyjęta jednogłośnie (23 głosami za)
i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia zmiany w statucie
Muzeum – Zamek w Łańcucie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za jej podjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Uchwała Nr IX/155/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla
słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i
ustawicznego.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/156/19 została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za)
i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawionej
powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/157/19 została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za)
i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały przyjmującej treść umowy w
sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/158/19 została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za)
i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenia do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w
Mielcu przy ul. Korczaka 4.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/159/19 została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za)
i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Carpathian
Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and
natural heritage of the Carpathian Region” („Szlak Karpacki – odkrywanie,
promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”)
realizowanego w ramach funduszy norweskich i EOG.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/160/19 została przyjęta jednogłośnie (23 głosami za)
i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo
Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Radny Krzysztof Feret stwierdził, że z uzasadnienia do projektu uchwały można
wyczytać, że Zarząd Województwa obejmuje nowe udziały podwyższające kapitał
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zakładowy spółki w zamian za wpłatę pieniędzy, które mają skorygować pomoc
publiczna, która okazała się za duża. Jest to właściwie korekta finansowa a nie
pieniądze przeznaczone na rozwój spółki. Zwiększy to stan posiadania samorządu,
jako udziałowca spółki lotniskowej ale należy pamiętać o tym, że są tam również inni
ważni udziałowcy jak np. przedsiębiorstwo PPL, radny zwrócił się z pytaniem do
Zarządu jak widzi udział województwa w spółce, czy będzie on zwiększany i
planowane jest dokapitalizowanie spółki w kolejnych latach czy też nie. Pytanie to jest
o tyle zasadne, że oczekuje się na to iż milion pasażerów rocznie będzie odprawiany
na lotnisku i zbliży to spółkę do progu rentowności. Radny poinformował, że nie zna
bieżących sprawozdań spółki lotniskowej ale o ile zna się na temacie to spółka ta nie
osiąga progu rentowności i będzie wymagała dokapitalizowania, inaczej mówiąc
finansowania jej straty w kolejnych co najmniej 3 latach. Radny pytał czy
województwo będzie dokapitalizowywać spółkę czy jest plan aby wykorzystać innych
udziałowców aby w tym partycypowali. Radny ponadto zwrócił się do
Przewodniczącego Sejmiku o rozważenie aby na pierwszej sesji po przerwie
wakacyjnej i przedyskutowanie na Komisji Głównej – jeśli tak uzna, zaprosić nowego
Prezesa spółki lotniskowej bowiem nowy Zarząd spółki rozpoczyna kolejną 3 letnią
kadencję i warto byłoby aby nowy prezes powiedział jak wyobraża sobie dalszy rozwój
lotniska i aby radni mieli możliwość zadania mu w tej kwestii pytań.
Wicemarszałek Województwa – Piotr Pilch odniósł się do wypowiedzi radnego
informując jednocześnie, że o uzupełnienie swojej wypowiedzi poprosi dyrektora
Kielara. Poinformował, ze faktycznie województwo jest największym udziałowcem
spółki, niewiele mniejszym są Porty Lotnicze, nie mają jednak oni planów
dokapitalizowania spółki, o czy szczegółowo prezes podczas ostatniego posiedzenia
Zarządu. Pan Wicemarszałek podkreślił, że Zarząd chciałby zachęcić władze miasta
Rzeszowa aby bardziej zaangażowały się w dokapitalizowanie Portu Lotniczego,
ponieważ miasto zadeklarowało niewielką kwotę tj. około 2 milionów złotych a Zarząd
występował o to aby udział ten był zdecydowanie wyższy a niestety nie ma woli miasta
w zaangażowanie się w tę spółkę, tym bardziej, że na terenie Polski w wielu portach
lotniczych jest duże zaangażowanie miast, przy których są one położone.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że niniejsza kwestia była szeroko omawiana
na posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, w którym uczestniczyli Prezes
Portu Lotniczego, dyrektor oraz Skarbnik Województwa.
Pan Bogusław Kielar – Koordynaor w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Analiz
Ekonomicznych poinformował, że na początku spółka wyłożyła z własnych środków
46 milionów złotych na inwestycje bo taka była dozwolona pomoc publiczna. 92%
pochodziło ze środków publicznych a 8% spółka musiała pokryć inwestycje ze swoich
środków a de facto z kredytu ponieważ nie miała swoich środków. Ponad 46 milionów
złotych zostało wydatkowane przez spółkę na inwestycje, był to proces inwestycyjny
prowadzony przez wiele lat i Komisja Europejska zauważyła, że dozwolona pomoc
publiczna odnośnie tego Portu Lotniczego może wynieść 100%. Spółka poniosła już
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wydatki ze swoich środków – kredytu i wystąpiła sytuacja taka, że z jednej strony
spółka jest niezyskowna – strata jest co roku i wynika również z wysokiej amortyzacji i
trzeba spłacać kredyt, jedynym sposobem jest zrealizowanie decyzji Komisji
Europejskiej i wyłożenie środków przez wspólników, a są nimi Województwo
Podkarpackie i przedsiębiorstwo PPL. Zobowiązanie musi być pokryte. Wystąpiła
zmiana udzielenia pomocy publicznej, wcześniej było dozwolone 92% a 8% miała
wyłożyć spółka, później możliwość ta została rozszerzona do 100% i chodzi o to aby
uwolnić spółkę od kredytu.
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z pytaniem do pana Kielara czy bez pomocy
Samorządu Województwa spółka mogłaby w ogóle istnieć. Wiele racji jest w tym co
mówi Wicemarszałek Pilch, część obywateli myśli, że lotnisko utrzymuje miasto
Rzeszów a tak naprawdę czy ni to Samorząd Województwa Podkarpackiego.
Pan Bogusław Kielar odniósł się do pytania Przewodniczącego Sejmiku stwierdzając,
że województwu wolno przekazać środki wyłącznie na inwestycje. Nie ma utrzymania
w sensie, że pokrywane są wydatki bieżące ponieważ tego nie można robić.
Województwo pokrywa tylko wydatki inwestycyjne, które zresztą nie wszystkie zostały
pokryte i stąd prośba o 40 milionów złotych. Spółka co roku generuje stratę w
wysokości kilkunastu milionów złotych, majątek jest amortyzowany co roku i są to
bardzo wysokie kwoty.
Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą do radnych aby przełożyć dyskusję
na posiedzenia komisji, gdzie można byłoby szczegółowo porozmawiać na tematy
dotyczące lotniska.
Wicemarszałek Województwa – Piotr Pilch w ramach uzupełnienia swojej
wcześniejsze wypowiedzi poinformował, że miasto wyłożyło środki w wysokości 2
milionów zł i jest to niewielka kwota, stanowi ona 0,5% całego kapitału spółki.
Radny Krzysztof Feret poinformował, że bardzo chętnie weźmie udział w takim
posiedzeniu komisji i prosi aby zaprosić go na właściwą komisję ponieważ zależy mu
na rozwoju lotniska. Radny zwrócił się do dyrektora Kielara, który wspomniał o dużej
amortyzacji, i zwrócił uwagę iż nie jest ona wydatkiem pieniężnym, pytał czy skoro jest
ona tak duża nie można było jej użyć do spłaty kredytu tylko podwyższać kapitał
zakładowy spółki.
Pan Bogusław Kielar wyjaśnił, że należy wziąć pod uwagę fakt, że cały czas
prowadzone są prace modernizacyjne, majątek się starzeje i trzeba o niego dbać, nie
można tak prosto powiedzieć, że jest amortyzacja, jest to księgowy koszt, odpisuje się
od majątku i nie przybywa z tego majątku, odzwierciedla ona spadek wartości majątku
i nie jest wydatkiem.
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Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby po przerwie wakacyjnej na posiedzeniu
Komisji Budżetu, Mienia i Finansów poprowadzić dyskusję na ten temat.
Następnie Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za jej podjęciem głosowało 20 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od
głosu.
Uchwała Nr IX/161/19 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie
podkarpackim na lata 2019-2023.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/162/19 została podjęta jednogłośnie (23 głosami za) i
stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
Członek Zarządu Województwa – pan Stanisław Kruczek wyjaśnił, że chodzi o
zabezpieczenie kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu. Szpital w poprzedniej kadencji przeszedł głęboką reorganizację. W tej
chwili finalizowany jest kredyt restrukturyzacyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego
na kwotę 71 milionów 268 tysięcy 507 złotych, który znacznie spowoduje
ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitala i obniżenie kosztów finansowych. Część z
nieruchomości wskazanych w projekcie uchwały zostanie wykorzystana ponieważ
stanowią one zabezpieczenie dla szpitali wojewódzkich w Krośnie i Tarnobrzegu plus
dwie nieruchomości tj. budynek przy ul. Lubelskiej 4 i budynek przy ul. Towarnickiego
3a. Jeśli projekt ten zostanie zrealizowany to Zarząd w porozumieniu z Ministerstwem
Zdrowia będzie się starał aby dla restrukturyzacji zadłużenia w szpitalach została
stworzona agencja do poręczeń, która mogłaby skorzystać z nieruchomości albo
wartości, jakie posiadają szpitale. Pan Marszałek zaznaczył, że na sali obrad obecny
jest dyrektor Szpitala w Przemyślu, który może odnieść się do ewentualnych uwag i
pytań radnych. Radny Piotr Tomański miał wiele uwag w trakcie dyskusji dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium
Zarządowi Województwa.
Dyrektor
Wojewódzkiego
Szpitala
im.
Św.
Ojca
Pio
w Przemyślu - pan Piotr Ciompa poinformował, że już w poprzedniej kadencji był na
posiedzeniach sesji wielokrotnie zahaczany o różne uchybienia, które niejako miały
miejsce w szpitalu w Przemyślu i w pewnym momencie udzielił porady aby osoby,
które wysuwają zarzuty skonsultowały to z byłymi dyrektorami szpitala. Jeśli chodzi o
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sprawę współpracy z kardiologią krakowską to nie została ona zerwana lecz jest
kontynuowana. Jest również współpraca z kardiologami z Lublina bo jeśli pacjent musi
czekać trzy tygodnie na zabieg w Krakowie a w Lublinie trzy dni to mówi się o tym
pacjentowi i większość pacjentów zaczęła jeździć do Lublina i nie jest to narzucane
pacjentom a w przypadku zaawansowanych chorób kardiologicznych o życiu mogą
decydować dni. Na współpracę z Lublinem złożyło się m.in. to, że otwarto nowy
oddział rehabilitacji kardiologicznej w Przemyślu i trzeba importować do niego lekarzy,
do tej pory importowano lekarzy z Krakowa ale spółka krakowska pobierała bardzo
wysokie narzuty około 50% wartości wynagrodzenia kardiologów zapewniając lekarzy
na dyżury i hemodynamistów a teraz udało się zebrać hemodynamistów bez
pośrednika. Nie ma żadnych zarzutów ze strony Krakowa co do jakości nowych
lekarzy. Wiele faktów można prostować w ten sposób i nie powinno się absorbować
Sejmiku tylko wcześniej sprawdzić te kwestie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/163/19 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i
stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za jej podjęciem głosowało 20 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr IX/164/19 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego planowanej
inwestycji polegającej na budowie Kolei Dużych Prędkości oraz
skomunikowania
kolejowego
Podkarpacia
z
Centralnym
Portem
Komunikacyjnym.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
W jego wyniku Uchwała Nr IX/165/19 została podjęta jednogłośnie (24 głosami za) i
stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/15/18 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący Sejmiku przypomniał, że Sejmik Województwa Podkarpackiego na
VI sesji podjął Uchwałę Nr VI/92/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu
Województwa Podkarpackiego regulującą szczegółowo zasady działania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Ww. uchwałą wprowadzony został wymóg powołania przez
Sejmik Województwa w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednego
Wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. Zwrócił się z prośbą o zgłoszenie
kandydata na Wiceprzewodniczącego komisji.
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS – Bogdan Romaniuk zgłosił kandydaturę
radnej Joanny Bril na funkcję Wiceprzewodniczącej komisji.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił autopoprawkę do
projektu uchwały w związku z tym, że radni Adam Drozd, Jan Dziubiński i Kamila Piech
podjęli decyzję o rezygnacji z prac w komisji.
Radni potwierdzili, że rezygnują z prac w komisji.
Następnie radny Bogdan Romaniuk w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę
radnej Anny Huk.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Sejmiku odczytał treść projektu uchwały o treści:
§1
W uchwale Nr I/15/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji, Skarg,
Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego wprowadza się
następujące zmiany:
1. Przyjmuje się rezygnację następujących radnych z członkostwa w Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
a) Adam Drozd
b) Jan Dziubiński
c) Kamila Piech
2. Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a .1. Na Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku
Województwa Podkarpackiego wybiera się radną Joannę Bril.
2. Na Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa
Podkarpackiego wybiera się radną Annę Huk.’’
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§2
Pozostałe postanowienia uchwały Nr I/15/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 19 listopada 2018 r pozostają bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i poddał go pod głosowanie.
Za jej podjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Uchwała Nr IX/166/19 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi
Łańcuckiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Sejmiku poddał pod
głosowanie projekt niniejszej uchwały.
Za jej podjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Uchwała Nr IX/167/19 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie szkód powstałych
w związku z powodzią oraz podtopieniami w Województwie Podkarpackim.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Wykaz powierzchni lokali i gruntu, udostępnionych obcym podmiotom
przez jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne oraz dochody osiągnięte
w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim za 2018 rok.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
za 2018 rok.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
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Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od
13 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego podjętych na VIII sesji w dniu 27 maja 2019 r.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Borcz złożył oświadczenie odnośnie raportu o
stanie województwa. Stwierdził, że materiał został bardzo dobrze opracowany, zawiera
wiele kwestii do analizy i przemyśleń. Zwrócił się z próśb do Zarządu Województwa
aby w kolejnym przygotowywanym materiale zająć się na poważnie sposobem
gromadzenia i oszczędzania zasobów wodnych. Z punktu widzenia gospodarki jest to
jeden z bardzo istotnych problemów i należy do niego podejść priorytetowo. Należy
pomyśleć nie tylko o małej ale również wielkiej retencji aby zatrzymać wody w naszym
województwie.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz
zamknął obrady IX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Sesja zakończyła się o godzinie 15.50.0
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

Protokołowała:
Katarzyna Kruk
Iwona Kiełbasa
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