Protokół
XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 15 lipca 2011r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał radnych.
Na podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza dzisiejszej sesji, został powołany według kolejności radny, Pan Waldemar
Szybiak.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2). W między czasie wnioskodawcy dzisiejszej sesji czyli Zarząd
Powiatu, wniósł jeszcze dwa projekty uchwał i te projekty uchwał umieścilibyśmy w punkcie
6 - projekt uchwały druk nr 123, i w punkcie 7 - projekt uchwały druk nr 112. Punkt 8 było
by zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Pań i Panów radnych ma inne pytania? Zapytań brak,
więc Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie. Kto z Pań i Panów
radnych jest za przyjęciem tak przedstawionego porządku obrad?
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Ad. 4 Podjęcie uchwały Nr 113 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2011-2022 ( druk nr 119).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku zapytał jaka jest opinia
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego do przedstawionego projektu
uchwały?
Pan Marian Futyma Przewodniczący Komisji odpowiedział, że opinia Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały druk nr 119 jest pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku zapytał jaka jest opinia
Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do
przedstawionego projektu uchwały?
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Pan Marek Szpara, Przewodniczący Komisji odpowiedział, że opinia Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do projektu uchwały druk
nr 119 jest pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch poprosił również o opinię Pana Tadeusza Nabywańca, który referował
tą uchwałę na Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki.
Pan Tadeusz Nabywaniec odpowiedział, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sanockiego nie był omawiany na Komisji Oświaty.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 113 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2011-2022, została podjęta i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Podjęcie uchwały Nr 114 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
części wkładu własnego na realizację projektu pn. „Termomodernizacja szkół i
placówek Powiatu Sanockiego” ( druk nr 122).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku zapytał jaka jest opinia
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego do przedstawionego projektu
uchwały?
Pan Marian Futyma Przewodniczący Komisji odpowiedział, że opinia Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały druk nr 122 jest pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch poprosił również Pana Tadeusza Nabywańca, jaka jest opinia Komisji
Oświaty, Kultury i Turystyki?
Pan Tadeusz Nabywaniec odpowiedział, że opinia Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki jest
pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są jakieś pytania do projektu u chwały?
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto. Ja
chciałbym zapytać o taką rzecz. Może się tak zdarzyć, że kolejny piękny, duży projekt
termomodernizacji placówek oświatowych będzie wykonany i z tego niezmiernie ja, jak
i pewnie jak wszyscy tu siedzimy bardzo się cieszymy. Może się okazać, że może to będzie
jedna z ostatnich okazji, żeby takie pieniądze pozyskać. Moje pytanie zmierza do tego,
dlaczego w tym dużym projekcie nie została uwzględniona szkoła ZS Nr 4 -tzw.
Budowlanka.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - jak Państwo wiecie, wykonaliśmy audyty we wszystkich
szkołach. Podczas przygotowywania projektu okazało się, że efektywność ekonomiczna
remontu czy termomodernizacja szkoły ZS Nr 4 jest tak niewielka, że powodowało by to
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minimalne szanse uzyskania dofinansowania. Musieliśmy ZS Nr 4 wykreślić. Z uwagi na to,
jak Pan słusznie zauważył jest to olbrzymi obiekt. Koszty są ogromne termomodernizacji tego
budynku. To nie jest nasza sugestia, jest to sugestia firmy, która przygotowywała ten wniosek
i która robiła analizę finansową. Zabiegaliśmy, chcieliśmy wszystkie budynki objąć ale w
tym wypadku musieliśmy zrezygnować. Jest to trudna decyzja dla nas ale jedyna możliwa
abyśmy mogli w pełni wystartować w tym konkursie.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Starosto, wspomniał Pan o dużych kosztach, można
wiedzieć jakie to duże koszty szacowane termomodernizacji obiektu dydaktycznego i sali
sportowej w ZS Nr 4?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - dokładne informacje prowadzi u nas Sebastian Koń, i jeżeli
chodzi o te szczegóły to prosił bym o kontakt z nim jeżeli to nie jest jakiś problem, ponieważ
wszystkie wyjaśnienia, wszystkie dokumenty są u niego, konkretne wyliczenia.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 114 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
części wkładu własnego na realizację projektu pn. „Termomodernizacja szkół i placówek
Powiatu Sanockiego”, została podjęta i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6 Podjęcie Uchwały Nr 115 w sprawie zabezpieczenia łącznej kwoty z
przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 2204R Długie - Pakoszówka w km
4+460 - 6+200 w miejscowości Strachocina”. ( druk 123).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku zapytał jaka jest opinia
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego do przedstawionego projektu
uchwały?
Pan Marian Futyma Przewodniczący Komisji odpowiedział, że opinia Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały druk nr 123 jest pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku zapytał jaka jest opinia
Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do
przedstawionego projektu uchwały?
Pan Marek Szpara, Przewodniczący Komisji odpowiedział, że opinia Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do projektu uchwały druk
nr 123 jest pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 15 głosach za, uchwała Nr 115 w sprawie zabezpieczenia łącznej kwoty z
przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 2204R Długie - Pakoszówka w km 4+460 6+200 w miejscowości Strachocina”, została podjęta i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 116 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego.” ( druk nr 112).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku zapytał jaka jest opinia
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego do przedstawionego projektu
uchwały?
Pan Marian Futyma Przewodniczący Komisji odpowiedział, że opinia Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały druk nr 112 jest pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch poprosił również Pana Tadeusza Nabywańca, jaka jest opinia Komisji
Oświaty, Kultury i Turystyki?
Pan Tadeusz Nabywaniec odpowiedział, że opinia Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki jest
pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 116 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego,” została podjęta i stanowi
zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8 Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Robert Pieszczoch
słowami:
„Zamykam obrady XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu”, zamknął obrady. Podziękował
wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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