Protokół
XLV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 28 października 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XLV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał radnych. Na
podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych
uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 18 radnych. Lista obecności stanowi zał.
Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XLV sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Piotr
Uruski.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poinformował, że radni otrzymali
porządek dzisiejszych obrad (zał. nr 2).
W międzyczasie do Prezydium Rady wpłynął wniosek pilności-projekt uchwały druk nr 504.
Zaproponował aby projekt uchwały umieścić w punkcie 19 porządku obrad, dalsze punkty
kolejno.
Zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś propozycje do porządku obrad?
Pan Adam Drozd- na posiedzeniu w dniu 25.X.2013r. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie
i jednogłośnie zwraca się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zdjęcie z porządku obrad punktu
dotyczącego informacji o zbyciu nieruchomości w władaniu dotychczas Stowarzyszenia im.
Heleny Kosiny.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – to jest tylko informacja Radzie.
Pan Adam Drozd – tak, ale tu chodzi o zdjęcie tego punktu czyli informacji dla Rady
Powiatu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- Zarząd przekazał informacje Radzie.
Pan Wojciech Pajestka poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie.
Pan Józef Kuna, Radca Prawny – zgodnie z zasadami ustalonymi w powiecie sanockim a to
uchwałą Rady Powiatu nr 133 z 2000r., o zamiarze zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste
lub użyczenia nieruchomości o wartości większej od 100.000 zł, Zarząd Powiatu złoży
informacje Radzie Powiatu. Wobec powyższego, stwierdzić należy, że złożenie informacji w
jakiejkolwiek formie, przekazanie uchwały na ten temat jest już złożeniem informacji
i podlega to tylko ujawnieniu tej informacji na posiedzeniu Rady. Nie wymaga to
przegłosowania, ani zgody Rady. Wobec powyższego stwierdzić należy, że jeżeli Zarząd
przedstawił stosowną informację w postaci uchwały w tym przedmiocie to ta informacja już
faktycznie została dokonana i nie wymaga dodatkowego punktu polegającego na głosowaniu
tej uchwały.
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Pan Adam Drozd- ja poproszę tą wypowiedź Pana Radcy na piśmie.
Pan Stanisław Fal – Panie i Panowie Radni. Skoro przyjmiemy do wiadomości informację o
zamiarze zbycia tej nieruchomości w kompetencji Zarządu jest nadawanie dalszego biegu
związanego ze sprzedażą. Ale nie mniej jednak chciałbym spytać, bo to Stowarzyszenie
użytkowało te działki przez okres 10 lat. W związku z powyższym w tym okresie
Stowarzyszenie poniosło jakieś nakłady. Co będzie w takim oto przypadku, Zarząd Powiatu
sprzedaje działkę a Stowarzyszenie może dochodzić swoich racji z tytułu nakładów jakie
poniosło w związku z użytkowaniem. Jak ta sytuacja Panie Starosto wygląda?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – warto zagłębić się w umowę, która była podpisana. Umowa
była podpisana w ten sposób, że każda praca wykonana na terenie tych dwóch działek, bo
mówimy o dwóch działkach przechodzi na rzecz Powiatu Sanockiego. Stowarzyszenie było
zobowiązane do tego żeby wykonać określone zadania z których się nie wywiązało. Jeżeli
chodzi m.in. o tą działkę o której dzisiaj rozmawiamy, bo to jest jedna z dwóch działek
mniejsza działka, Zarząd stanął na stanowisku takim. Ponieważ mamy zdjęcia, mamy
dokumentację wynikającą z tego, że przez lata na tej działce nie działo się nic łącznie nawet z
brakiem zagospodarowania tej działki czyli wykoszeniem trawy. Złożyliśmy propozycję do
Stowarzyszenia z propozycją dalszych rozmów odnośnie tej drugiej działki większej działki
to jest ponad 40 arowa działka, na której jest usytuowany budynek do kontynuowania. Bo my
też chcieliśmy się dowiedzieć dlaczego przez 10 lat nie udało się zrealizować kompletnie nic
z tych wytyczonych celów, które były nakreślone przez samo Stowarzyszenie i chcieliśmy
poznać źródła finansowania też tego zadania, ponieważ zadanie budowy ośrodka hipoterapii
jest to olbrzymie zadanie wyliczone przez Stowarzyszenie na kwotę ponad 30 mln zł a
Stowarzyszenie obecnie nie dysponuje minimalnymi środkami na to, aby móc pozyskać te
pieniądze skądkolwiek. Powoływanie się na fundusze unijne w ogólnym tego słowa
znaczeniu jest mało zasadne, ponieważ w nowej perspektywie unijnej przynajmniej jak
dotychczas nie ma możliwości budowania tego typu ośrodków. Przedstawiliśmy na piśmie, że
jesteśmy skłonni dalej im dzierżawić ponad 40 arów czyli 2/3 działki do tej pory użytkowanej
a tą jedną część, która nie była w ogóle zagospodarowana łącznie z tym, że nie była koszona,
przeznaczyć do sprzedaży ponieważ są podmioty zainteresowane zakupem tej działki i
wpłynęły do nas takie zapytania i czekamy na odpowiedź Stowarzyszenia odnośnie tej ponad
40 arowej działki. Jeszcze raz podkreślę, że w umowie która była podpisana, była to umowa
użyczenia. To jest też dziwne i myśmy się też dziwili, że ktoś wtedy taką umowę podpisał,
ponieważ ona nie dawała żadnego prawa do tego aby dysponować gruntem, ponieważ
Starostwo w każdej chwili mogło rozwiązać tą umowę bez żadnych konsekwencji i nie
zostało tam wykonane kompletnie nic z planów, które miały być zrealizowane w tym okresie
10 lat. Dlatego patrząc realnie na to co się może wydarzyć, przedstawiliśmy taką propozycję
i czekamy na odpowiedź Stowarzyszenia. Jeżeli chodzi o tą drugą działkę to zamierzamy ją
przeznaczyć do sprzedaży.
Pan Stanisław Fal - jeszcze jedno pytanie o tej działce o której mówi Pan Starosta o
sprzedaży. To ta działka jest zabudowana jakimś obiektem, budynkiem?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ta nie.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Jeśli chodzi o
udzielenie informacji to jest tylko udzielenie informacji bez żadnej dyskusji. Jasno przepis
mówi tylko, że Starosta informuje Radę Powiatu. Natomiast jeśli chodzi o samą sprzedaż w
całości to jest kompetencja Zarządu. To mówi przepis.
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Pan Adam Drozd – czy ja mam rozumieć, że nasz wniosek mam wycofać czy nie będzie
poddany głosowaniu?
Pan Wojciech Pajestka – wykładnia Pana Radcy Prawnego chyba nas nie obliguje do tego
żeby ten wniosek głosować bo będzie bezzasadny. Nawet jeśli go przegłosujemy nie zmienia
to faktu, że Pan Starosta w swoim sprawozdaniu może przedstawić Radzie zamiar zbycia tej
działki to już wtedy ten wniosek będzie bezzasadny.
Pan Adam Drozd – rozumiem, rozumiem też słowa Starosty jednak myślę, że powinniśmy
dać szansę wyjaśnić tą sprawę dokładniej.
Pan Wojciech Pajestka - może Pan Starosta niech dokładnie powie bo została złożona
propozycja dla Towarzystwa Przyjaciół Heleny Kosiny o dalszej dzierżawie 2/3 tej działki.
Natomiast mówimy teraz o tej 1/3 działki niezabudowanej prawda?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tak. Złożyliśmy możliwość jakby rozmów, bo generalnie
odpowiedzi do tej pory nie otrzymaliśmy. Oni mogą też kupić itd. Są różne możliwości żeby
się starać o środki unijne trzeba mieć prawo do użytkowania gruntu. Prawo własności, bez
tego prawa żadna umowa użyczenia nie gwarantuje tych środków.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja również bym się
przychylał do tego abyśmy powrócili do sprawy umowy jaką zawarło Stowarzyszenie ze
Starostwem. Z pewnością wielu rzeczy Państwo nie wiedzą. Jest taka dokumentacja.
Mielibyście Państwo więcej informacji na ten temat, gdyż mówienie że przez 10 lat Panie
Starosto nie zostało tam nic zrobione, dokumenty jednak pokazują inaczej. Dokumenty z
pieczątkami, dokumenty z opisami, dokumenty z Dziennikiem budowy, uważam więc, że nie
powinien Pan podawać na sesji radnym takich informacji, że tam nie zostało nic zrobione.
Że za mało to można się z tym zgodzić, że nie budowano, no niestety nie mieli własności
gruntu, więc nie mogli napisać żadnych projektów i tego zrobić. Nie mniej jednak jakieś
nakłady są, ja dokumentację czytałem, zapoznałem się z nią i trochę to inaczej wygląda Panie
Starosto niż Pan radnym tutaj przekazuje, że nie zostało tam nic zrobione.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – to jest tylko opinia, każdy ma opinię swoją czyli jest to
subiektywne. Jednak plany dotyczące tej działki były zupełnie inne i tutaj Pan powiedział, że
nie zostały wykonane. Kwestia jest tego typu, że my nie uciekamy od tego tematu tylko
chcemy tą część działki przeznaczyć ewentualnie podczas rozmów i przy przychylności
wówczas Rady Powiatu do sprzedaży bo najrozsądniejsze będzie jeżeli by Towarzystwo
Kosiny przy bonifikacie zakupiło tą działkę. Ale czy aż tak duża jest im potrzebna działka?
Nie. Konsultowaliśmy się z wieloma osobami które podobną działalność prowadzą 0,5 ha
działka jest wystarczająca. A pokazuje też czas ten dziesięcioletni, dokumentacja, że tym
terenem kompletnie się nikt nie zajmował. I to jest istotne.
Pan Wojciech Pajestka - może się nie rozumiemy bo Pan Starosta w tej chwili mówi o drugiej
działce o tej 1/3 działki.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tak, tam nawet nikt nie kosił tej działki. I też były różnego
typu głosy od mieszkańców z tamtego terenu bo wiemy, że jeżeli mieszkamy w pobliżu i ktoś
nie kosi to różnego typu insekty, niestety jest to środowisko sprzyjające. Dlatego my na
Zarządzie dyskutując stwierdziliśmy że to będzie najrozsądniejsze, żeby rozmawiać na temat
tej działki zabudowanej, bo to są dwie różne działki, i o niej mówić bo tej nie przeznaczamy
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do sprzedaży. My dalej wiemy, że taka działalność jest potrzebna na terenie Sanoka tylko
chcieliśmy normalnie porozmawiać. Nie było powiedziane że nie. To że Stowarzyszenie
Kosina przedstawia sprawę w różny sposób, u nas na Zarządzie była dyskusja merytoryczna.
Pytaliśmy o pewne kwestie, rozmawialiśmy i dziwimy się że nie dostaliśmy odpowiedzi. My
jesteśmy dalej otwarci na dyskusję. Nie biegliśmy od razu do mediów czy gdzieś na skargę
tylko czekamy na dalszy bieg wydarzeń. A w tym wypadku uważamy, że to jest
kompromisowe rozwiązanie.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja myślę, że naprzeciw tej
propozycji, która tutaj padła może by ją potraktować w taki sposób. Przecież informacja
Radzie w taki czy inny sposób została już przekazana. Ten wymóg formalny jest spełniony.
Natomiast możemy się zastanowić czy ją w tej chwili w trybie takim tuż po uchwale
przeznaczać do sprzedaży. Czy nie wstrzymać się ewentualnie ze sprzedażą z ogłoszeniem
sprzedaży tej działki do czasu, do kiedy Towarzystwo Kosiny nie zajmie stanowiska odnośnie
tego czy jest zainteresowane inwestowaniem na tej drugiej działce z budynkiem, która tak
generalnie rzecz biorąc z wypowiedzi przedstawicieli Towarzystwa wynikało, że tym są
głównie zainteresowani ze względu na zamiary budowy hipodromu, ośrodka do rehabilitacji
dzieci, więc im jest potrzebna nieruchomość zabudowana. Jeżeli by te negocjacje czy
pertraktacje z Towarzystwem odnośnie przekazania w trybie dzierżawy czy jakiejkolwiek
innej formie dotyczącej tej działki, która nie idzie do sprzedaży zakończyły się sukcesem
wtedy możemy ewentualnie przeznaczyć do sprzedaży tą działkę o której dzisiaj
dyskutujemy.
Pan Adam Drozd – ale dokładnie Komisji Rewizyjnej poprzez ten wniosek, który złożyliśmy
o to chodziło. Z tego co informacje posiadamy ta budowa, która ma być poczyniona,
inwestycja ma być na obydwu działkach nie na jednej. Rozważamy również czy nie należało
by potraktować Stowarzyszenia na tyle poważnie i zaproponować zwrot tych nakładów nawet
przy sprzedaży tej jednej działki.
Pan Wojciech Pajestka – wtedy działalibyśmy niezgodnie z prawem. Bo z tego co Pan
Starosta tutaj powiedział była umowa użyczenia a nie umowa dzierżawy w związku z tym
wszelkie nakłady poniesione to wtedy działalibyśmy niezgodnie z prawem.
Ja mam prośbę może Zarząd rzeczywiście by się zastanowił w kontekście tego co członek
Zarządu Pan Waldemar Och powiedział żeby Panie Starosto zrobić ukłon w stronę Rady.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- my się wstrzymamy ze sprzedażą.
Pan Adam Drozd – w takim układzie Komisja Rewizyjna w tym przypadku wycofuje
wniosek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.
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Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poprosił Przewodniczących Komisji
o składanie sprawozdań według kolejności:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Komisji
Pan Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się trzy razy (2.X, 18.X, i 25.X.). Na pierwszym posiedzeniu Komisja
obradowała w sprawie skargi złożonej na jednego z dyrektorów placówki
oświatowej podległej powiatowi sanockiemu oraz w temacie wysłuchania
przedstawicieli Stowarzyszenia Heleny Kosiny w temacie działki. Drugie z
posiedzeń dotyczyło tematu skargi złożonej na dyrektora placówki oświatowej. Na
trzecim posiedzeniu wysłuchano informacji Pani Dyrektor Marty Muszyńskiej w
temacie projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, otrzymano pewne sygnały,
które przekazujemy Radzie o pewnych opóźnieniach grożących realizacji projektu.
Sprawa była dyskutowana, wyjaśniana na komisji. Kolejny temat to sprawa skargi
oraz zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – Pan Przewodniczący Uruski powiedział odnośnie
„Podkarpacie stawia na zawodowców”, małe przejęzyczenie i „Wspomaganie szkół
i przedszkoli w powiecie sanockim.” W ubiegłym tygodniu poprosiłem wszystkich
dyrektorów jak również mam kontakt jeżeli chodzi o „Podkarpacie stawia na zawodowców” z
firmą, która prowadzi nam cały ten projekt, firmą z Poznania i spotkanie z Panem Kuczem,
który jest odpowiedzialny za ten projekt, odbędzie się w środę rano o godz. 9, natomiast
dyrektorzy na spotkaniu bo też otrzymywałem głosy jeżeli chodzi o zagrożenie co do dostawy
sprzętu. Jeżeli chodzi o sprzęt który będzie służył do odrobienia tych wszystkich kursów w
poszczególnych szkołach, informacja przedstawia się następująco: 23 października został
ogłoszony przetarg w ubiegłym tygodniu. Jest to przetarg unijny 60 dni i w miesiącu grudniu
będzie dostawa tego sprzętu. Natomiast dyrektorzy zarezerwowali każdy wolny czas dla
uczniów (zorganizowali) i ferie styczeń, luty na zrobienie wszystkich tych krótko mówiąc
opóźnień bo jednak specyfikacja na zamówienie tego sprzętu bardzo trudna była do
określenia. Zostało to zrobione i przetarg został ogłoszony i dyrektorzy zadeklarowali, że
większych przeszkód nie będzie jeśli chodzi o wydatkowanie tych środków. Oczywiście
temat jeden to osiągnięcie tych wskaźników, które były założone. Co do projektu 3.5
„Wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie sanockim,” został wyłoniony koordynator
merytoryczny w drugim podejściu po przetargu. Wynik pozytywny uzyskała Pani Marta
Muszyńska Dyrektor CDN-u. Natomiast w chwili obecnej w tym tygodniu na początku Pan
Cyran i Pani Starejki zadeklarowali, że będzie ogłoszony przetarg na wyłonienie firmy
zarządzającej i wybranie 7 SOR-owców w skrócie to jest Szkolny Organizator Rozwoju
Edukacji. I to jest przetarg tygodniowy, także tutaj zagrożenia może nie ma, natomiast ważne
jest aby 1 grudnia ci wspomniani SOR-owcy byli w poszczególnych szkołach. Ponad 50
placówek oświatowych na terenie całego powiatu sanockiego. Także będzie to rozstrzygnięte.
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4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja między sesjami odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze
posiedzenie w dniu 27 września 2013r. dot. zaopiniowania projektu uchwały na
sesję nadzwyczajną. Drugie posiedzenie w dniu 3 października 2013r.
W posiedzeniu udział wzięli Pan Mirosław Pawełko Komendant Powiatowy Policji
w Sanoku oraz Przewodniczący Osiedla Stary Zagórz Pan Tomasz Pyrć. Głównym
tematem tego posiedzenia było bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sanockiego.
Przeprowadzona dyskusja w tym zakresie wykazała, że z uwagi na wielość
prowadzonych inwestycji drogowych dróg krajowych w tym most na Sanie, drogi
wojewódzkiej Zagórz –Komańcza i dróg powiatowych ul. Jagiellońska,
ul. Kościuszki –Rymanowska, występują okresowe utrudnienia dla użytkowników
tych dróg. Komisja wystąpiła z prośbą aby funkcjonariusze ruchu drogowego,
szczególnie w godzinach szczytu włączali się do kierowania ruchem. Ponadto
Komisja wnioskowała o zwiększenie częstotliwości kontroli użytkowników dróg
powiatowych, które zostały wyremontowane a są rozjeżdżane przez ciężkie
samochody ciężarowe jadące z ładunkiem. Zawnioskowano też o wrócenie do
sprawdzonych zasad współpracy tzw. dzielnicowych z sołtysami sołectw czy
Przewodniczącymi Rad osiedli Miasta Sanoka i Zagórza. Dyskusja wykazała także
wzrost narkomanii wśród młodzieży w tym także wśród młodzieży gimnazjalnej i
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Stąd też wynika konieczność zacieśnienia
form współpracy policji, nauczycieli i samych rodziców w zakresie zwalczania tego
niepokojącego zjawiska. Wnioskowano również o większą ilość patroli pieszych
funkcjonariuszy policji w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Takie miejsca
niebezpieczne są znane dla nas jako radnych jak i samych funkcjonariuszy policji.
Zwrócono także uwagę na dyskomfort sklepów wielopowierzchniowych przez tzw.
żebractwo i sępienie ze strony ludzi spoza marginesu społecznego w tym także
nadużywających alkoholu. Warto podkreślić, że te i inne uwagi, propozycje i
wnioski Pan inspektor Mirosław Pawełko przyjął do realizacji co potwierdził w
swojej wypowiedzi. Ponadto sam osobiście brałem udział w posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa ds. Ruchu Drogowego oraz w dniu 22.X.br. brałem udział w tzw.
wizji lokalnej ul. Zielona i Wojska Polskiego a wizja dotyczyła wprowadzonego
ruchu dwukierunkowego, gdzie obecni stwierdzili, że należy ten ruch
dwukierunkowy na ul. Zielonej utrzymać.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami odbyła
jedno posiedzenie w dniu 25.X.2013r. Tematem posiedzenia była ocena działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku za rok 2012 i I półrocze 2013. Zwróciliśmy się do
Pana Dyrektora Urzędu Pracy o stosowne dokumenty. W drugim punkcie kontynuowaliśmy
sprawę pisma Pana Mariana Kawy do Zarządu Powiatu. Po zwróceniu się na poprzedniej
komisji do Zarządu Powiatu o stosowne dokumenty otrzymaliśmy wyjaśnienia w tej sprawie.
W tej sytuacji Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu materiałów zebranych w sprawie
Pana Mariana Kawy stwierdza, że odpowiedzi które zostały przedstawione przez Zarząd
Powiatu i Starostę wyjaśniają poruszone zagadnienia zawarte w pismach kierowanych przez
zainteresowanego do Zarządu Powiatu. Zdaniem Komisji jeśli odpowiedzi nie satysfakcjonują
zainteresowanego może on podjąć w tej sprawie inne stosowne działania. W trzecim punkcie
Komisja zajęła się pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku w sprawie
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odebrania przez Zarząd Powiatu nieruchomości na których Stowarzyszenie prowadzi
statutową działalność. Tu chodzi o wygaśnięcie umowy. Po wstępnej analizie
przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna jednogłośnie zwraca się z tym wnioskiem,
który przedstawiłem na początku. Wycofaliśmy się po wyjaśnieniach z głosowania tego
wniosku. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Pani Grażyna Borek – sprostowanie, bo Pan Przewodniczący powiedział, że to było
odebranie.
Pan Adam Drozd – powiedziałem, że to chodzi o wygaśnięcie.
Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.

Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Sanoku stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Pan Starosta odczytał uchwałę
Nr 259/2013 Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia
16 października 2013r. w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze
zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego. (zał.21)
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – spotkałem się również z Panią Wojewodą i mam nie
najlepsze informacje ponieważ na „schetynówki” obecnie dla powiatów przeznaczona jest
kwota ponad 7 mln zł. W sumie na „Schetynówki” na podkarpacie trafi ponad 15 mln zł.
Wniosków złożonych jest na kwotę 90 mln zł. Także konkurencja jest olbrzymia.
Jest też przykra informacja ponieważ przegraliśmy w sądzie zwrot działek, które znajdują się
na terenie szpitala. Dzisiaj na Zarządzie będziemy dyskutować o kolejnych działaniach.
Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 467 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok. (kwota 97.560 zł). (druk 485).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 467 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 97.560 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 468 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 6.580 zł – Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku) (druk
492).
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Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 468 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 6.580 zł – Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku), została
podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 469 w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska
prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie w/w gminy. (druk 493).
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 469 w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska
prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie w/w gminy, została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 470 w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy ( druk 494).
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 470 w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy, została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 471 w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy ( druk 495).
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 471 w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 472 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem
Svidnik (druk 496).
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Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 472 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem
Svidnik, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 473 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 1.500 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu)
(druk 497).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – otrzymaliśmy 100.000 zł od Wojewody dla ŚDS-u na zakup
pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych i musimy tą uchwałę zrealizować do końca
roku.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 473 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 1.500 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu),
została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 474 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego –Centrum Integracji Społecznej w Sanoku z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Powiatu Sanockiego. (druk 498).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Roman Konieczny – o jaką kwotę może chodzić?
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik wyjaśniła iż będzie wiadomo po sprawozdaniach. To
jest nieduża kwota. W tej chwili nie jest w stanie powiedzieć jaka to będzie kwota dopiero
gdy zostanie wykonany bilans.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 474 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego –Centrum Integracji Społecznej w Sanoku z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Powiatu Sanockiego, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do
protokołu.
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Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 475 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 6.552 zł – zwiększenie wielkości ekwiwalentu za
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych) (druk 499).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 475 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 6.552 zł – zwiększenie wielkości ekwiwalentu za wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych), została podjęta i stanowi zał. nr 17
do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 476 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 3.000 zł –Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu)
(druk 500).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 476 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 3.000 zł –Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu),
została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 477 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 2.000 zł –Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku) (druk
501).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 477 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 2.000 zł –Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku), została
podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 478 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (zwiększenie subwencji oświatowej kwota 658.278 zł oraz
subwencji równoważącej 264 zł) (druk 502).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
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Pan Stanisław Fal – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rozdział 80130 –szkoły
zawodowe i wydatki- wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Skąd taka rozbieżność
ZS Nr 3 kwota 242.240 zł, a pozostałe kilka tysięcy. Wynika to z niedoszacowania? Jak to
rozumieć?
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik - jeżeli chodzi o rozdział 80130. W tej uchwale tak jak na
Komisjach omawiałam dajemy szkołom zwiększenie planu w związku z nagrodami Pana
Starosty. Więc 3.590 zł to jest nagroda Pana Starosty do danej szkoły. A 242.240 zł ZS Nr 3
to jest na wynagrodzenia i pochodne, bo im brakuje już na pierwszego. II LO i SOSW.
A reszta jednostek to dostały na nagrody Pana Starosty.
Pan Stanisław Fal - ja nie mam pretensji że tam były nagrody, tylko skąd wynika ta kwota
242.240 zł a pozostałe szkoły zawodowe tylko po 3 tys. zł. W związku z tym było
niedoszacowanie?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – nie. My będziemy podejmować jeszcze uchwały na
następnych sesjach, bo na razie trwają spotkania i spływają do nas informacje z
zapotrzebowaniem finansowym dla szkół, ale do tej pory jakby tyle szkół jest w gorszej
sytuacji od pozostałych.
Następnie Pan Wojciech Pajestka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 478 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (zwiększenie subwencji oświatowej kwota 658.278 zł oraz
subwencji równoważącej 264 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 18 Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości
Powiatu Sanockiego. ( druk 503).
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał Uchwałę Nr 259/2013
Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia 16 października 2013r. w sprawie złożenia informacji
Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w
Sanoku obr. Olchowce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką Nr
58/98 o pow. 0,3105 ha. ( zał. nr 21 do protokołu).
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 479 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (zwrot odprowadzonych dochodów) (druk 504).
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 479 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (zwrot odprowadzonych dochodów), została podjęta i stanowi zał.
nr 22 do protokołu.
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Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Wojciech Pajestka odczytał odpowiedź na Interpelację Pana Tadeusza Nabywańca. ( zał.
nr 23 do protokołu).
Pan Tadeusz Nabywaniec złożył interpelację w sprawie realizowanego projektu pn.
„Podkarpacie stawia na zawodowców”. (zał. nr 24).
Pan Tadeusz Nabywaniec złożył interpelację w sprawie realizowanego projektu pn.
„Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim”. ( zał. nr 25).
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Trwają w tej chwili
w województwie konsultacje dotyczące programu Polska wschodnia. Program operacyjny a
więc dla 5 województw ze ściany wschodniej. Niestety tak się niefortunnie składa na co
zwrócił uwagę już szereg samorządów z naszego województwa i nie tylko z naszego
województwa, że alokacja środków z tego programu w części dotyczącej tej której są powiaty
najbardziej zainteresowane, a więc budowy infrastruktury transportowej a jest to związane
m.in. z infrastrukturą drogową, ograniczają się tylko do obszarów funkcjonalnych tzw.
zintegrowanych inwestycji terytorialnych zitów skupionych wokół stolic województw
poszczególnych. Takie zapisy jakie są w tej chwili w tym programie pozbawiają możliwości
aplikowania i uzyskania środków z Polski wschodniej na infrastrukturę drogową. Kilka
samorządów w województwie podkarpackim m.in. odbyła się sesja Rady Powiatu
Mieleckiego na której Pan Marszałek Ortyl również wspominał o tym, podejmowała uchwały
skierowane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie przywrócenia
dotychczasowych zasad alokowania środków z programu Polski wschodniej a więc objęcia
nimi również pozostałych obszarów. Chcę powiedzieć, że jednym z takich miejskich
obszarów funkcjonalnych to jest obszar Sanok-Lesko. Zostało to już zawarte w Strategii
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z tym była by taka możliwość o
aplikowanie w ten sposób środków. Jeżeli ten zapis nie zostanie zmieniony te założenia jakie
są w tej chwili, niestety przez cały okres programowania najbliższych lat 2014-2020,
zostaniemy pozbawieni takich środków. W związku z powyższym apeluję do Rady abyśmy
podjęli takie stanowisko, nie mamy przygotowanego, oczywiście to możemy zrobić na piśmie
i jak najszybciej na najbliższej sesji przyjąć tego typu stanowisko. Ja się zobowiązuję
przygotować ewentualnie treść i uzgodnić to z Radą, czy poprzez Komisje. Byśmy również
wsparli te działania pozostałych samorządów. Oczywiście Pan Starosta wspomina również, że
był na tych spotkaniach i potwierdza, że jednak ta sytuacja będzie miała miejsce jeżeli
w takiej wersji to zostanie utrzymane.
Analogiczna sytuacja dotycząca Narodowego Programu Budowy Dróg. To o czym wspominał
Pan Starosta w sprawozdaniu. Ja mówiłem kiedyś na posiedzeniu Zarządu, że środki jakimi
będzie dysponować województwo podkarpackie są o połowę mniejsze czyli z 500.000.000 zł
na 250.000.000 zł na przyszły rok, ale jest jeszcze inna możliwość. Z rezerwy ogólnej
subwencji można do lutego składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 50% a w
przypadku inwestycji drogowych prowadzących do obiektów zabytkowych aż do 75% z tym,
że to oczywiście dotyczy w pierwszej kolejności tych samorządów, które do tej pory nie
korzystały z tej subwencji. Ja nie wiem na ile myśmy korzystali z takiej możliwości ale tutaj
można było by ewentualnie te sprawy również potraktować. Wiem, że rozważana jest również
możliwość dofinansowania inwestycji drogowych dróg lokalnych ze środków pochodzących
ze sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Ma to dać 370 mln zł przez Bank Gospodarstwa
Krajowego z tym, że tutaj nie ma jeszcze żadnego programu napisanego. Próbujmy tutaj
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planując inwestycje na przyszły rok sięgać również do takich źródeł które do tej pory może
wykorzystywaliśmy w mniejszym stopniu. Dziękuję.
Ad. 21 Wnioski i oświadczenia.
Pan Roman Konieczny podziękował za otrzymaną odpowiedź w sprawie szpitala.
Ad. 22 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka słowami: „ Zamykam obrady XLV sesji zwyczajnej Rady
Powiatu w Sanoku IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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