Protokół
XIX sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 14 lutego 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XIX 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 biorą wszyscy radni. Lista obecności stanowi
zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XIX sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Marek
Szpara.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2).
Wobec braku uwag Pan Robert Pieszczoch poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0 radnych.
Wobec powyższego porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Przewodniczący Rady pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczących Komisji
o składanie sprawozdań według kolejności:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Pan
Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Komisja zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Zapoznano się z pismem Dyrektora SPZOZ w Sanoku.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Komisja wydała opinie do projektów uchwał na sesję.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
pan Stanisław Fal. Komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu 30 stycznia 2012r.
Komisja opracowała i przyjęła plan swojej pracy na rok 2012. W dniu 9 lutego
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Komisja zaopiniowała dwa projekty uchwał na sesję ( druk 214 i 220). Ponadto
Komisja zapoznała się z korespondencją skierowaną do Komisji.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Od ostatniej sesji Komisja
spotkała się dwukrotnie w dniach 9 i 26 stycznia 2012r. W dniu 9 stycznia porządek
posiedzenia dot. sprawy sprzedaży budynku po byłej policji i omówienie spotkania
z dyrekcją w szpitalu. W pierwszym punkcie zajęliśmy się wnioskiem Pana
Waldemara Szybiaka dot. prawnych możliwości sprzedaży budynku po byłej policji.
Po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów wykluczających się nawzajem i
szerokiej dyskusji Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 1/2012 w której zwraca
się do Zarządu Powiatu o wstrzymanie przetargu na sprzedaż budynku po byłej
policji ze względu na rozbieżności wydanych opinii prawnych. Jednocześnie
Komisja zawnioskowała o skierowanie sprawy sprzedaży budynku po byłej policji
ponownie pod obrady Rady Powiatu. Za uchwałą i wnioskiem głosowało 5
członków Komisji. W punkcie drugim członkowie omówili spotkanie z dyrekcją w
szpitalu. Wolnych wniosków nie było.
W dniu 26 stycznia porządek posiedzenia dot. omówienia i zaopiniowania planu
pracy Komisji na rok 2012. Po przedyskutowaniu oraz wprowadzeniu kilku
poprawek, Plan Pracy Komisji przyjęto jednogłośnie. Wolnych wniosków nie było.
Dziękuję.
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 Sanockiego stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Pani Grażyna Borek – ja Szanowni Państwo w ramach uzupełnienia. Nie wiem czy Pan
Starosta przeoczył, czy zapomniał, że na spotkaniu członków Zarządu oraz członków Zarządu
Sejmiku uczestniczył Marszałek Karapyta, który jest bardzo wielkim orędownikiem
porozumienia między naszymi Zarządami i w sumie tak się domyślam nie powiedział tego
Marszałek, że to spotkanie było z jego inicjatywy. Dziękuję bardzo.
Pan Starosta – na pewno było z inicjatywy Marszałka. Spotkanie było z inicjatywy Marszałka.
Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 200 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Policealnej dla
Młodzieży Nr 1, Szkoły Policealnej dal Dorosłych Nr 1 oraz Liceum Profilowanego z
Oddziałami Integracyjnymi w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im.
Karola Adamieckiego w Sanoku ( druk 202).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Wobec powyższego uchwała Nr 200 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Policealnej dla
Młodzieży Nr 1, Szkoły Policealnej dal Dorosłych Nr 1 oraz Liceum Profilowanego z
Oddziałami Integracyjnymi w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola
Adamieckiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 201 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla
Młodzieży Nr 2, II Liceum Profilowanego w Sanoku oraz Technikum Uzupełniającego
Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
( druk 203).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 201 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla
Młodzieży Nr 2, II Liceum Profilowanego w Sanoku oraz Technikum Uzupełniającego Nr 2
wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, została podjęta
i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 202 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla
Dorosłych Nr 3, III Liceum Profilowanego w Sanoku oraz Technikum Uzupełniającego
Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza
Beksińskiego w Sanoku ( druk 204).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 202 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla
Dorosłych Nr 3, III Liceum Profilowanego w Sanoku oraz Technikum Uzupełniającego Nr 3
wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza
Beksińskiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 203 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla
Młodzieży Nr 4, oraz IV Liceum Profilowanego w Sanoku wchodzących w skład Zespołu
Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku ( druk 205).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała 203 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla
Młodzieży Nr 4, oraz IV Liceum Profilowanego w Sanoku wchodzących w skład Zespołu
Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 11 do
protokołu.
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Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 204 w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego
w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w
Sanoku ( druk 206).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 204 w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego
w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,
została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 205 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu szkół Nr 2 im. Grzegorza z
Sanoka w Sanoku. ( druk 207).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 205 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 206 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 3 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego
Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku ( druk 208).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 206 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 3 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego
Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do
protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 207 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Sanoku ( druk 209).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 20 głosach za, uchwała Nr 207 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały Nr 208 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 40.000 zł) ( druk 210).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 208 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 40.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 209 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 6.155 zł) ( druk 211).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 209 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 6.155 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 210 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 8.597 zł). ( druk 212).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 210 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 8.597 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 211 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok („Program wyrównywania różnic między regionami II”).
( druk 213).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał się- 1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 211 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok („Program wyrównywania różnic między regionami II”), została
podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
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Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 212 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 8.000 zł). ( druk 214).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał się- 1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 212 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 8.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 213 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 5.000 zł). ( druk 215).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Wobec powyższego uchwała Nr 213 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 5.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 214 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 5 w Sanoku oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w
Sanoku ( druk 216).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch – czy ktoś z Pań i Panów radnych ma pytania do proponowanego
projektu uchwały?
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zapytać o taką
rzecz, wyprzedzając, że dotyczy to również druku 216. Mam pytanie do Zarządu, do Pana
Starosty o zamysł tej uchwały. Po części ją podzielam ale tu dwie sprawy zostały zawarte,
w tych dwóch paragrafach dwie różne sprawy. Przypomnę, że Rada Powiatu łącznie z
Zarządem w poprzedniej kadencji powołała do życia RCRE, ma to być centrum które kształci
dorosłych. Funkcjonuje już tam Liceum dla Dorosłych. My w tej chwili drukami 216 i 217
powołujemy dwa kolejne takie Licea. A więc będą to już trzy takie Licea w Sanoku plus
Liceum prywatne. Tutaj też przypomnę Państwu, że mniej więcej rok temu RCRE starało się
o utworzenie Liceum Uzupełniającego. Wówczas nie zgodziliśmy się ponieważ w jednej ze
szkół już takie Liceum funkcjonowało a więc w opinii konkurencja nie była potrzebna.
Dzisiaj stworzymy kolejne dwa takie licea. Pytam o zamysł takich decyzji, po co w Sanoku
potrzebne są aż trzy takie licea dla dorosłych? Dziękuję.
Pan Wicestarosta Wacław Krawczyk - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W chwili
obecnej w RCRE i w ZS Nr 5 istnieją Licea, w ZS Nr 5 uzupełniające Liceum
ogólnokształcące dla Dorosłych i w RCRE Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych. Jeżeli
chodzi o nabór to w tych placówkach ZS Nr 5 na dzień 30 września to jest 115 uczniów, na
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dzień 30 stycznia 74 uczniów. Natomiast w RCRE na dzień 30 września 28 uczniów na dzień
30 stycznia 63 uczniów. Akurat w tych placówkach ci uczniowie się znajdują. Natomiast Pani
dyrektor ZS Nr 1 wystąpiła z wnioskiem i dzisiaj będzie to tematem głosowania. Także w
tych dwóch placówkach ten temat jakby obecnie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o szkołę Nr 1 tam
naboru nie było. Natomiast w tych dwóch placówkach ten nabór jest. Podejrzewamy, że skoro
ZS Nr 5 jest to w centrum miasta, łatwy dostęp, to dlatego ten nabór jest. Natomiast w RCRE
tak jak tu Pan Radny sugeruje, że wcześniej były nabory. Jak najbardziej były nabory, ale w
tych dwóch placówkach właśnie jest ten nabór i to funkcjonuje. Natomiast jak Państwo radni
się zachowają to już oddzielny temat jest.
Pan Roman Konieczny – Panie Przewodniczący abstrahując już od tego czy jest potrzebne
czy nie, zastanawiam się cały czas czy my możemy w jednej uchwale łączyć dwa głosowania,
gdzie jedno jest obligatoryjne wymuszone zmianą ustawy a drugie jest tylko naszą decyzją.
Czy będziemy głosować osobno nad paragrafem pierwszym i drugim, jak to ujmiemy?
Uważam, że powinny być dwie niezależne uchwały podejmowane w dwóch różnych
sprawach. Proponował bym to przerobić przed głosowaniem, żeby każdy mógł zająć
stanowisko w zależności od tego jak uważa. Bo jedno musimy podjąć a drugiego punktu nie
musimy a mamy w jednej uchwale.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – ja tylko w uzupełnieniu. My nie musimy podejmować takiej
uchwały. Ustawa nas obliguje ale my jako samorząd możemy nie podjąć uchwały, wówczas
możemy prowadzić tą szkołę wydając na nią pieniądze z budżetu powiatu.
Pan Roman Konieczny – rozumiem, ale nas na to nie stać żeby się bawić w coś takiego, ale w
tym wypadku tu są dwie rzeczy. Samo głosowanie, powinniśmy głosować nad tym
pierwszym, a to drugie, mogą być różne decyzje. I nie ma sensu łączyć tego, nawet nie bardzo
wolno w tym wypadku. Rozdzielić na dwie uchwały.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – Szanowni Państwo. Wniosek jest z Zarządu i my
podtrzymujemy ten wniosek żeby go głosować. To jest zgodne z prawem, Radca Prawny
przybił pieczątkę.
Pan Robert Pieszczoch – moja sugestia czy radca prawny widział tą uchwałę. Jest pieczątka
radcy prawnego więc wszystko jest tutaj zgodnie z prawem. Szanowni Państwo przyjęliśmy
już porządek obrad więc dzisiaj zmieniać treść tej uchwały w tym momencie już raczej nie
możemy bo był na to moment na początku obrad, więc poddaję druk nr 216 pod głosowanie.
Następnie Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-1, wstrzymało się- 6 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 214 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 5 w Sanoku oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, została
podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 215 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1 w Sanoku oraz Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzących w skład
Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ( druk 217).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, przeciw-2, wstrzymało się- 12 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 215 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1 w Sanoku oraz Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzących w skład
Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 23
do protokołu.
Ad. 22 Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na 2012
rok ( druk 218).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma
uwagi do proponowanego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki i Koledzy. Plan Pracy,
który przedstawiła Komisji Rewizyjna jest bardzo szeroki, bardzo ambitny, praktycznie
obejmuje każdy miesiąc jakimiś zadaniami, ale w momencie gdy go się zestawi z
kompetencjami z zadaniami wynikającymi z naszego statutu to okazuje się, że szereg zapisów
jest tam takich, które po prostu wykraczają poza kompetencje kontrolne i opiniujące Komisji
Rewizyjnej. Pragnę przypomnieć, że Statut mówi wyraźnie jakie kompetencje ma Komisja
Rewizyjna a więc przede wszystkim kontroluje działalność Zarządu i powiatowych jednostek
organizacyjnych, opiniuje budżet, występuje z wnioskiem o absolutorium i to są uprawnienia,
te które są zaznaczone. I nie mówię dlatego, żeby kwestionować funkcjonowanie Komisji
Rewizyjnej bądź też jej zadań, nie mniej jednak jeżeli się wczytamy w ten plan pracy tutaj na
temat funkcji kontrolnych praktycznie nic nie ma. Proszę zwrócić uwagę, są takie pojęcia jak:
analiza możliwości sprzedaży budynku po policji, rozpatrzenie informacji o działalności
szpitala w zakresie wykonania kontraktu z NFZ, wykonywania usług medycznych,
zastanawiam się w jaki sposób jest możliwe przeprowadzenie takiej kontroli. Następne zapisy
są bardzo podobne, rozpatrzenie informacji o działalności i sytuacji finansowej MDK,
rozpatrzenie o działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ocena przebiegu współpracy
Starostwa z organizacjami pozarządowymi, ocena działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
ocena działalności Domu Dziecka im. Św. Józefa, a już w punkcie 16 to jest już taki zapis,
którego kompletnie nie rozumiem proszę Państwa nie wiem co on ma oznaczać. Czuwanie
nad wykonaniem uchwały budżetowej na 2012 rok. To jest kompetencja Zarządu a na czym
owo czuwanie ma polegać? Trudno mi tutaj wytłumaczyć. Proszę Państwa nie wchodząc w
jakieś szczegółowe dewagacje, ale różnice pojęciowe między opiniowaniem i
kontrolowaniem, a analizowaniem, rozpatrywaniem, czuwaniem, ocenianiem, są zupełnie
inne. W związku z powyższym moja ocena tego planu pracy będzie polegała na tym, że co
najmniej wstrzymam się od głosowania, natomiast wydaje mi się, że warto się zastanowić czy
tak daleko wykraczające poza uprawnienia kontrolne i opiniujące Plan Pracy powinien
zafunkcjonować. Dziękuję.
Pan Roman Konieczny – nie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej nie jestem tym bardziej
autorem tego planu ale jeśli dobrze rozumiem, to gdybyśmy słowo ocena zastąpili słowem
kontrola to było by do przyjęcia Panie Waldemarze Och?
Pan Waldemar Och – to znaczy chyba nie zupełnie bo tu nie chodzi tylko o samą grę słów ale
sprawy np. dotyczące funkcjonowania jednostek i oceny ich funkcjonowania jest to
kompetencja Zarządu, która polega na sprawowaniu nadzoru, natomiast Komisja Rewizyjna
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może praktycznie określony zakres działalności w swoim zakresie pracy kontrolować,
sprawdzać natomiast nie oceniać. W niektórych przypadkach tak, w niektórych przypadkach
zamiana pewnych pojęć, które są zupełnie inne odbiegłe zupełnie od siebie, pewnie by
wystarczyła.
Pan Roman Konieczny - zgadzam się w zupełności tylko żeby potem drugi raz tego błędu nie
powielać żeby było jasne dla komisji jak ma to opracować gdyby nawet w tym punkcie o
którym Pan mówił słowo ocena zastąpić kontrolą nadzoru Zarządu nad jednostką to by było
wszystko w porządku.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – na pewno w tym przypadku pomocny będzie statut i ustawa
o samorządzie powiatowym. Proponował bym z tego skorzystać.
Pan Robert Pieszczoch – ja w tym momencie chciałbym oddać głos zastępcy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panu Pawłowi Czechowi.
Pan Paweł Czech – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Autorem tego planu był
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, myśmy go tylko przedyskutowali i przegłosowali
pozytywnie. Trudno mi się wypowiadać na ten temat. Dlatego ja bym proponował aby Pan
Przewodniczący poddał pod głosowanie a już Szanowni Radni zdecydują czy to
zaakceptować czy nie.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał Plan Pracy Komisji pod głosowanie.
Za przyjęciem Planu Pracy głosowało 8 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 11 radnych.
Przy 8 głosach za, Plan Pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty i stanowi zał. nr 24 do
protokołu.

Pan Robert Pieszczoch ogłosił 10 min przerwy w obradach.
Ad. 23 Podjęcie uchwały Nr 216 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( zwroty dochodów) ( druk 219).
Projekt w/ uchwały nie został odczytany.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 216 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( zwroty dochodów), została podjęta i stanowi zał. nr 25 do
protokołu.
Ad. 24 Podjęcie uchwały Nr 217 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 43.000 zł) ( druk 220).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
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Za podjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 2 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 217 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 43.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Ad. 25 Podjęcie uchwały Nr 218 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 1.131.000 zł ) ( druk 221).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0 radnych.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 218 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 1.131.000 zł ), została podjęta i stanowi zał. nr 27 do protokołu.

Ad. 26 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam jedno pytanie.
W dniu 30 listopada zapytałem Pana Starostę o sposób rozpatrzenia prośby pisma
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” o ewentualne dofinansowanie biegu
niepodległościowego w kwocie np. 1000 zł. Wówczas uzyskałem odpowiedź, że prośba
została rozpatrzona negatywnie. Natomiast mam następujące pytanie, i nie wiem czy się mylę,
czy nie zauważyłem tego. Mam Panie Starosto pytanie. Czy to pismo, które było skierowane
do Zarządu bo taki był tytuł tego pisma, zostało przedstawione Zarządowi na posiedzeniu i
wspólnie Państwo rozpatrywali gdyż nie znajduje chyba takich zapisów w protokołach.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – protokół nr 43 z 2011r. ( Pan Starosta odczytał fragment
protokołu dot. wniosku Komisji Oświaty w powyższej sprawie).
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję czy ktoś w tym punkcie z Pań i Panów radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 27.
Ad. 27 Wnioski i oświadczenia.
Pan Robert Pieszczoch odczytał podziękowanie Pani Marii Pospolitak Szefa Sztabu WOŚP
wszystkim radnym za okazane serce w trakcie XX Finału WOŚP. ( zał. nr 28 do protokołu).
Pan Wojciech Pajestka- Panie Przewodniczący jeszcze w tym temacie jeżeli mógłbym zabrać
głos. Miałem przyjemność uczestniczyć w pracach sztabu. Wiadomo, że były zbierane
pieniądze na troszeczkę inny cel w tym roku, natomiast Pan dyrektor sanockiego szpitala Pan
Adam Simbab zwrócił się do sztabu WOŚP do Pani Prezes Marii Pospolitak o to aby
wystąpić do Fundacji Jurka Owsiaka WOŚP o ufundowanie dla oddziału noworodkowego
echokardiografu, który byłby takim uzupełnieniem tego oddziału i sprawił, że ten oddział
byłby najnowocześniejszym oddziałem w promieniu do Rzeszowa nawet. Takie działania są
czynione i są bardzo duże szanse, że taki echokardiograf o wartości ponad 100.000 zł dzięki
fundacji WOŚP do sanockiego szpitala trafi. Dziękuję.
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Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak w tej chwili się
zreflektowałem na temat odpowiedzi na moje pytanie. Panie Starosto jak dobrze zrozumiałem
Pan mi odpowiedział o wniosku komisji oświaty, która wnioskowała o 2000 zł do budżetu, ja
natomiast nie pytałem o te 2000 zł, ja pytałem, ponieważ w październiku w okolicach 20
października, nie komisja ale Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zwróciło się z prośbą o
dofinansowanie biegu niepodległościowego z 11 listopada ubiegłego roku i Pan wówczas mi
odpowiedział 30 listopada, że prośba została rozpatrzona negatywnie. Natomiast ja
przeczytałem protokoły Zarządu i jakby nie znajduje, że w ogóle pismo takie Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, było rozpatrywane. Więc moje pytanie czy ono było na Zarządzie
rozpatrywane między 20 października a 30 listopada.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – dobrze to ja sprawdzę, bo widocznie źle też zostałem
poinformowany przygotowałem tylko z tego tytułu.
Pan Waldemar Och – Szanowni Państwo ja chciałem zwrócić tylko uwagę na taką rzecz
dotyczącą bezpieczeństwa na drogach. Okres zimowy, hałdy śniegu, więc wszyscy wiemy, że
wymaga to wzmożonej ostrożności ale zmierzam do sytuacji następującej. Przy ul. Kościuszki
od kilku miesięcy funkcjonują nowe delikatesy, przed skrzyżowaniem z ulicą Mickiewicza.
Jest tam wis a wis przejście drogowe. Chciałbym zwrócić uwagę PZD by w momencie kiedy
będą warunki ku temu, to przejście drogowe zostało odpowiednio oznakowane może
barierami może w jakiś inny sposób z uwagi na to, że kumuluje ten sklep bardzo duży ruch i
samochodów i pieszych i bezpośrednio z wyjścia wchodzi się na to przejście drogowe ono
jest niebezpieczne w związku z powyższym myślę, że tam by warto było zwrócić uwagę na to
w jaki sposób je oznakować odpowiednio widocznie i zabezpieczyć. Jest to jeden z większych
sklepów, który obsługuje znaczną część osiedla przy ul. Kościuszki, przy ul. Jasnej.
Pani Grażyna Borek – Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja korzystam z mównicy ze
względu na to, że dla niektórych członków Zarządu dla Zarządu Powiatowego PSL dzisiaj
właśnie to jest chwila dostojna dlatego, że nasza koleżanka Alicja Wosik, mieszkanka Gminy
Sanok stała się Wicewojewodą. Cieszymy się bardzo z tego powodu jest to dla nas sukces
niebywały. Jednocześnie też uważam, że wszyscy powinniśmy wspierać dwie pierwsze damy
naszego województwa. Życzymy i Pani Wojewodzie Małgorzacie Chomycz a także naszej
koleżance dobrej współpracy. Nie zawsze właśnie przez złośliwych dobrze spostrzeganych.
Nie mniej jednak znając Alicję Wosik myślę też, że co nieco znam Panią Wojewodę,
uważam, że te dwie kobiety pokażą jak pracuje się dla naszego województwa, jak pracuje się
dla Sanoka, dla powiatu sanockiego oraz całego naszego regionu. Dziękuję Bardzo.
Pan Robert Pieszczoch – na samo zakończenie, myślę, że będę wyrazicielem wszystkich
Państwa radnych i tutaj też serdeczne gratulacje od nas wszystkich dla Pani Wosik i życzymy
dużo powodzenia i owocnej współpracy i myślę, że wiele dobrych rzeczy uda się naszej
Radzie Powiatu dzięki temu osiągnąć.
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Ad. 28 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XIX sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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