Protokół
XII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 29 lipca 2011r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XII 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 17 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XII sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Tadeusz
Nabywaniec.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś ma jakieś propozycje do porządku obrad?
Nikt nie wniósł zmian.
Pan Robert Pieszczoch poinformował, że w między czasie do Prezydium Rady wpłynęło
Oświadczenie Rady Powiatu w Sanoku w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Zaproponował aby umieścić w punkcie 19 porządku obrad. Dalsze punkty kolejno.
Wobec braku uwag Pan Robert Pieszczoch poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0 radnych.
Wobec powyższego porządek obrad został przyjęty.
Pan Robert Pieszczoch powitał radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana
Tadeusza Pióro.
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. Komisja odbyła jedno posiedzenie. Komisja zaopiniowała projekty
uchwał na dzisiejszą sesję.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Komisja zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
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3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Rozpatrzono pisma
skierowane do komisji.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja odbyła dwa posiedzenia.
Posiedzenie w dniu 4 lipca, dotyczyło ustalenia i zatwierdzenia ostatecznej treści
protokołu z objazdu dróg, oraz przeglądu oceny stanu dróg powiatu sanockiego
„wiosna 2011r”. Komisja zajmowała się również sprawami bieżącymi. W dniu 28
lipca br. zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu.
5. Komisja
Regulaminowa,
Porządku
i
Bezpieczeństwa
Publicznego,
Wiceprzewodniczący pan Stanisław Fal. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami nie
odbyła posiedzenia.
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 4 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - wczoraj uczestniczyłem w otwarciu magazynu PGNiG
w Strachocinie. Rząd był reprezentowany przez Ministra Aleksandra Grada. Kilkukrotnie
spotkałem się z Panią Wojewodą Małgorzatą Chomycz, rozmawiając m.in. o uruchomieniu w
Sanoku Biura Paszportowego co wiązało by się z zakupem potrzebnego sprzętu. Mówimy
o kwocie około 300 tys. zł plus utrzymanie dwóch miejsc pracy. Liczę na wsparcie naszych
samorządowców, którzy wielokrotnie już zabiegali o uruchomienie tego punktu w Sanoku.
Rozmawiałem także o dalszych możliwościach poprawy infrastruktury drogowej na terenie
naszego powiatu i optymistycznie patrzę w przyszłość. Podobne rozmowy prowadziłem z
członkiem Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Panem Sławomirem Mikliczem.
Złożyliśmy wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektów oświatowych.
Szanowni Państwo, chciałem również zachęcić do uczestnictwa w konferencji na temat
przyszłości służby zdrowia w powiecie sanockim. Odbędzie się 5 sierpnia w Ustrzykach
Dolnych. My ze swej strony zorganizujemy dojazd. Zachęcam szczególnie, że swoją
obecność potwierdził wiceminister ds. przekształceń. Dziękuję bardzo.
Ad. 6 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku za 2010 rok.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższe
Sprawozdanie pod głosowanie.
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Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku zostało przyjęte i stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 117 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Sanoku ( druk 113).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Sanoku.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam tylko jedno
pytanie. Czy zapis w § 5 proponowany przez dwie Komisje, Komisję Oświaty i Komisję
Transportu, który mówił by o tym jaka jest liczba etatów w Starostwie Powiatowym, byłby
niezgodny z prawem. Dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania i propozycje? Nie widzę.
Mamy tutaj wnioski Komisji Regulaminowej. Ja bym prosił Pana Sekretarza, bo będzie chyba
nam potrzebny radca prawny żeby odpowiedzieć na to pytanie. Czy Pan Starosta jest
przygotowany?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - jeżeli chodzi o sprawę regulaminu organizacyjnego, on był
konsultowany z radcą prawnym. My też sprawdzaliśmy jak wygląda sprawa w innych
starostwach, które w tym czasie też dokonały zmiany regulaminu organizacyjnego i tam
podobny zapis istnieje. Z naszego punktu widzenia ten przepis jest zgodny z prawem.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Ja
absolutnie nie neguje, że regulamin podpisany przez prawnika, jakieś jego zapisy są
niezgodne z prawem. Tylko zapytałem czy zapis proponowany przez dwie komisje w § 5, że
liczbę etatów stanowi załącznik do regulaminu, czy taki zapis byłby niezgodny z prawem?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - taki zapis, który Państwo proponowalibyście w mojej ocenie
nie byłby niezgodny z prawem.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Poproszę Przewodniczącego Komisji Regulaminowej o
przedstawienie poprawek. I proponował bym aby każdą jedną poprawkę głosować osobno.
Pan Stanisław Fal odczytał kolejno poprawki:


§ 8 -W Starostwie Powiatowym tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
- punkt 9) Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami;

Za powyższą poprawką głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0. Poprawka
została przyjęta.
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 § 8 -W Starostwie Powiatowym tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
- Punkt 13) -Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów
Rolnych i Leśnych;
Za powyższą poprawką głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0. Poprawka
została przyjęta.


§ 8 -W Starostwie Powiatowym tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
- Punkt 14) - Kierownik Obsługi Biura Rady;

Za powyższą poprawką głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0. Poprawka
została przyjęta.


W § 23 do zadań w zakresie transportu: po punkcie 7), wprowadzić punkt 8 o treści:
„zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych”. Kolejne punkty według
dalszej kolejności.

Za powyższą poprawką głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0. Poprawka
została przyjęta.


W § 25 treść punktu 19 zastąpić następująco: - „współdziałanie z Biurem
Pozyskiwania Środków Pomocowych w zakresie pozyskiwania środków
pomocowych”;

Za powyższą poprawką głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0. Poprawka
została przyjęta.


W § 35 w punkcie 8 - skreślić słowa „czuwanie nad”, i zastąpić zapisem:
„nadzorowanie realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków
zewnętrznych poprzez”….itd.

Za powyższą poprawką głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0. Poprawka
została przyjęta.


W załączniku do Regulaminu Organizacyjnego ( schemat organizacyjny) dopisać
Powiatowy Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej podległy pod Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. ( schemat w załączeniu).

Za powyższą poprawką głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0. Poprawka
została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał cały projekt Regulaminu
Organizacyjnego (wraz z przyjętymi poprawkami) pod głosowanie.
Za głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 2 radnych.
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Przy 15 głosach za, uchwała Nr 117 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik w imieniu Zarządu Powiatu i w imieniu swoim podziękował
wszystkim Radnym za przyjęcie nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Sanoku.
Pan Stanisław Fal, Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego podziękował wszystkim stałym Komisjom Rady za czynny udział w pracach
nad Regulaminem Organizacyjnym.
Ad. 8 Podjęcie Uchwały Nr 118 w sprawie „Powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na lata 2011-2014.” ( druk 114).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała nr 118 w sprawie „Powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na lata 2011-2014,” została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie Uchwały Nr 119 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego. ( druk 115).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 119 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego, została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie Uchwały Nr 120 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r - wprowadzenie zmian w Programie aktywizacji zawodowej i
społecznej -PCPR ( druk 116).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 16 głosach za, uchwała Nr 120 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r - wprowadzenie zmian w Programie aktywizacji zawodowej i
społecznej -PCPR, została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie Uchwały Nr 121 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - uchwała dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z
wydatków niewygasających z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji drogi
Prusiek -Wysoczany ( druk 117).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 121 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - uchwała dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków
niewygasających z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji drogi Prusiek -Wysoczany,
została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 122 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - uchwała dotyczy zmian -przesunięcie terminów realizacji
projektów PSeAP ( druk 118).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 122 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - uchwała dotyczy zmian -przesunięcie terminów realizacji projektów
PSeAP, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 123 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego ( druk
120).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 123 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego została
podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
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Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 124 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - uchwała dotyczy wprowadzenia decyzji nr 48 Wojewody
Podkarpackiego dotyczącej ostatecznej kwoty na zadanie „Zabezpieczenie osuwiska
wraz z przebudową drogi powiatowej Sanok-Dobra” ( druk 121).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 124 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - uchwała dotyczy wprowadzenia decyzji nr 48 Wojewody
Podkarpackiego dotyczącej ostatecznej kwoty na zadanie „Zabezpieczenie osuwiska wraz z
przebudową drogi powiatowej Sanok-Dobra,” została podjęta i stanowi zał. nr 15 do
protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 125 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - uchwała dotyczy zwiększenia rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej ( druk 124).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 125 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - uchwała dotyczy zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 126 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. -uchwała dotyczy zwrotu odprowadzonych dochodów przez
jednostki oświatowe. ( druk 125)
Pan Robert Pieszczoch poinformował, że wzorem poprzednich projektów uchwał dot. zwrotu
odprowadzonych dochodów przez jednostki oświatowe, projekt uchwały nie będzie czytany.
Wobec braku pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 126 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. -uchwała dotyczy zwrotu odprowadzonych dochodów przez jednostki
oświatowe, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
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Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 127 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. -uchwała dotyczy wprowadzenia dotacji na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych -odbudowa drogi Haczów -Besko i Wola Sękowa przez wieś ( druk
126).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 127 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. -uchwała dotyczy wprowadzenia dotacji na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych -odbudowa drogi Haczów -Besko i Wola Sękowa przez wieś, została podjęta i
stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 128 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r.- uchwała dotyczy wprowadzenia dotacji na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych -odbudowa drogi powiatowej -ul. Stróżowska i ul. Daszyńskiego
( druk 127).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 128 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r.- uchwała dotyczy wprowadzenia dotacji na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych -odbudowa drogi powiatowej - ul. Stróżowska i ul. Daszyńskiego, została
podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 19 Oświadczenie Rady Powiatu w Sanoku w sprawie uznania rolnictwa za priorytet
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Oświadczenie powyższe odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch.
Pan Robert Pieszczoch - czy w sprawie oświadczenia, ktoś z Pań i Panów radnych chciałby
zabrać głos?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - chciałem zapytać Panie Przewodniczący skąd to
oświadczenie i kto jest autorem, po drugie jaki jest cel tego oświadczenia, po trzecie jaka jest
opinia poszczególnych komisji na temat tego oświadczenia? Czy zostało to zaopiniowane
przez nasz Wydział Ochrony Środowiska ?
Pan Robert Pieszczoch - kto jest autorem, nie mam pojęcia. Dostałem to z komisji rolnictwa i
transportu. Jest pozytywna opinia naszej komisji.
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Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Autorem oświadczenia
jestem ja, natomiast został on zgłoszony jako wniosek na posiedzeniu komisji transportu,
która pozytywnie zaopiniowała to oświadczenie.
Pan Robert Pieszczoch poddał powyższe Oświadczenie pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało - 4 radnych, przeciw - 5, wstrzymało się- 4 radnych.
Oświadczenie ( zał. nr 20) Rady Powiatu w Sanoku w sprawie uznania rolnictwa za priorytet
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski nie
zostało przyjęte.

Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Robert Pieszczoch odczytał odpowiedź na Interpelację radnego Pana Tadeusza
Nabywańca. ( zał. nr 21 do protokołu.)
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W dwóch słowach odniosę
się do odpowiedzi na interpelację. Dziękuję za tą wyczerpującą informację, natomiast
chciałbym Panie Starosto dopytać o taką rzecz. Kiedy w dniu 30 maja zadałem to pytanie,
wówczas dwukrotnie mi Pan odpowiedział, że zadania Pana doradcy są zgodne z ustawą.
Mam pytanie dlaczego w odpowiedzi na interpelacje nie powołuje się Pan na tą ustawę i która
to ustawa precyzuje obowiązki doradcy zatrudnionego w Starostwie.
Na poprzedniej sesji zwyczajnej pytałem o dwa drzewa rosnące w pasie drogowym
przy ul. Konopnickiej i tu Panie Starosto obiecał Pan, że na kolejnej sesji, czyli dzisiejszej
odpowie mi Pan, czy została sporządzona opinia na temat ewentualnego zagrożenia dla
pieszych i kierowców przez te dwie lipy.
Drugie pytanie, wnioskowałem o naprawę fragmentu chodnika przy ul. Konopnickiej,
wówczas otrzymałem odpowiedź, że sprawa będzie w sądzie, winowajca naprawi ten
chodnik. Mam pytanie. Czy zrobił to winowajca czy Starostwo Powiatowe w Sanoku.
Pytanie kolejne. Członkowie Zarządu Powiatu Sanockiego podjęli uchwałę nr
133/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r. W uchwale
zwiększa się wydatki w MDK-u w Sanoku z następującym przeznaczeniem: 565 zł na koszty
postępowania sądowego oraz odsetki i kwotę 1860 zł na zasądzone odszkodowanie. Mam
pytanie, czego dotyczą te zasądzone kwoty.
Panie Starosto informował Pan o tym, że z programu „Bezpieczne Boiska” Starostwo
otrzymało 13 tys. zł one będą przeznaczone na boisko przy Domu Dziecka. Ma pytanie, czy
fragment ogrodzenia boiska przy ZS Nr 4 w Sanoku od ul. Cegielnianej nie kwalifikował się
do takiego wniosku bo taki zgłaszałem wówczas na sesji?
Ostatnie już pytanie, ale to pytanie kieruję do Pana Wicestarosty. W lokalnej gazecie
samorządowej z dnia 15 lipca 2011r. ukazał się obszerny artykuł pt. „Egzaminacyjna
czkawka”. W podtytule zapoznajemy się z wypowiedzią Pana Wicestarosty Wacława
Krawczyka cytuję: „dyrektorzy muszą wziąć się do roboty, po rozmowie z nauczycielami,
jeżeli nauczyciel nie potrafi nauczyć powinien poszukać innej pracy uważa Wicestarosta
Krawczyk.” Mam pytanie Panie Starosto. Czy jest to zwykły lapsus językowy, czy
podtrzymuje Pan tą opinię. Dziękuję.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - zacznę może od MDK-u. Jeżeli chodzi o te kwoty sądowych
postępowań to Pani była dyrektor skierowała sprawę do sądu, o czym też informowałem na
sesjach, że takie zdarzenia mogą mieć miejsce. Zobligowani zostaliśmy sądownie do wypłaty
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odszkodowania w postaci trzymiesięcznego dodatku za pełnienie funkcji dyrektora. I to jest to
plus opłata za postępowanie sądowe. Kolejne postępowanie sądowe, które Pani była dyrektor
MDK, skierowała przeciwko nam zostało oddalone. Obecnie toczy się postępowanie
dyscyplinarne u kuratora oświaty.
Jeżeli chodzi o „Bezpieczne Boiska” my przygotowując projekt i wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego, ujęliśmy jakby trzy zadania: pierwsze to jest boisko, drugie to piłkołapy
z każdej ze stron i trzecie to jest 80 krzesełek, które ma być zamontowane wokół boiska.
Niestety, ponieważ tam jest ogrodzenie wokół tego boiska o którym rozmawiamy, nie
ujęliśmy tego ogrodzenia bo nie było takiej potrzeby.
Jeżeli chodzi o remont chodnika, nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć kto wykonał ten
remont chodnika. Rozmawiałem z dyrektorem PZD, on całą sprawę pilotował, także postaram
się uzyskać odpowiedź i przekazać. Jeżeli chodzi o drzewa, jest Pani Naczelnik.
Pan Robert Pieszczoch - Panie radny Nabywaniec, bardzo proszę o ponowienie pytania.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ponieważ ten temat wraca
od pewnego czasu, od niektórych mieszkańców, stąd pozwoliłem sobie ponownie zapytać.
Przy ul. Konopnickiej, przy niewielkim zwężeniu w pasie drogowym rosną dwie bardzo duże
lipy. W poprzedniej kadencji z tego co pamiętam miała być wykonana opinia czy ekspertyza
czy te drzewa zagrażają bezpieczeństwu, czy powinny tam zostać czy powinny być wycięte.
Pan Sekretarz Marian Kunc - rzeczywiście ta sprawa była, przypominam sobie. Miałem to
rozeznać, zapomniałem.
Pan Robert Pieszczoch - bardzo proszę aby ta sprawa nabrała biegu i aby do następnej sesji
Panie Sekretarzu były podjęte jakieś czynności.
Pan Wicestarosta Wacław Krawczyk - jedno pytanie było do mnie, odnośnie informacji
w Tygodniku Sanockim tak wypowiedziałem się, kto nie potrafi uczyć niech szuka innej
pracy. Dotyczyło to jednego nauczyciela, który przygotowywał uczniów do matury z
matematyki, nikt nie zdał matury. Tak podtrzymuje to.
Pan Robert Pieszczoch - nie zamykam jeszcze punktu „ interpelacje i zapytania radnych” ale
ogłaszam 5 minut przerwy.
Przerwa od godz. 1050 - 1055.
Pan Robert Pieszczoch - wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 20.
Pan Starosta Sebastian Niżnik - wracam do ulicy Konopnickiej bo uzyskałem informacje.
Skontaktowałem się z dyrektorem PZD. Jeżeli chodzi o drzewa to nie uzyskaliśmy zgody
Gminy Sanok na wycięcie tych drzew, dlatego nie zostało to zrealizowane. Wynika z tego, że
nie ma takiej potrzeby i zagrożenia. Jeżeli chodzi o chodnik to wykonał naprawę chodnika
Powiatowy Zarząd Dróg nie czekając na rozstrzygnięcia sądowe.
Pan Robert Pieszczoch - Panie Starosto, jeszcze odpowiedź na pierwsze pytanie.
Pan Starosta Sebastian Niżnik - jeżeli chodzi o ustawę, jest to ustawa o samorządzie
powiatowym. Ona pozwoli mi jako Staroście zatrudnić swojego doradcę. Jeżeli chodzi o
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zakres czynności to nigdy nie mówiłem, że ustawa o tym reguluje. Jeżeli chodzi o
zatrudnianie pracowników to też jest kompetencja wyłączna Starosty.
Ad. 21 Wnioski i oświadczenia.
Pan Wojciech Pajestka - Szanowni Państwo. Wysoka Rado. Przed sesją zwróciłem się do
Państwa z prośbą o pomoc. Zdaję sobie sprawę, że takich spraw, takich sytuacji, które są
związane z 2,5 letnim Tobiaszem Jasińskim z Polańczyka, który jakiś czas temu zachorował
na ostrą białaczkę limfoblastyczną jest bardzo wiele. Nie mniej jeżeli Państwo wyrażą taką
wolę bardzo proszę o pochylenie się nad tym problemem i jeżeli nawet nie chodzi o środki
finansowe ale nawet o rozpropagowanie tego wśród swoich znajomych, przyjaciół. Również
za pośrednictwem portalu esanok, który emituje dzisiejszą sesję audio na żywo zwracam się
do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc i wpłaty na konto na Tobiasza Jasińskiego.
Serdecznie dziękuję.
Wicestarosta, Pan Wacław Krawczyk - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wczoraj na
zaproszenie Pana Burmistrza Zagórza uczestniczyłem w spotkaniu gdzie byli przedstawiciele
Stowarzyszenia na rzecz istot żywych. Sam Pan prezes Ślusarczyk ze Śląska, przedstawiciel
Wojewódzkiego Zarządu Dróg oraz projektanci drogi Zagórz - Komańcza. Oczywiście temat
znamy i tu ważą się losy. Sprawa jest zgłoszona przez to Stowarzyszenie do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Chodzi o brak raportu o oddziaływanie na środowisko. Pani
Burmistrz Wosik zaprosiła tych przedstawicieli. Bardzo fajne spotkanie merytorycznie. Tego
spotkania chyba wcześniej brakowało bo nigdy nie spotkali się szefowie tego stowarzyszenia
ani projektanci. Na tym spotkaniu wiele rzeczy sobie wyjaśniono. Dotyczy to kilku
węzłowych miejsc tej relacji Zagórz- Komańcza długości 36 km. Przypomnę, że chodzi o
kwotę 82 mln zł. Projektanci udzielili szereg informacji dodatkowych, chodziło o dodatkowe
przejścia w miejscowości Brzozowiec dla gadów, dla płazów itd. miejsca za Komańczą i
miejsca za Rzepedzią tam gdzie droga graniczy przede wszystkim z lasem. Częścią
humorystyczną było to, że projektanci temu Stowarzyszeniu przesłali informacje jeszcze w
ubiegłym roku jeśli chodzi o cały projekt. Jakoś umknęło im to. Natomiast finał sprawy tak
jak mówiłem będzie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Po tym spotkaniu mamy
nadzieję i wielkie dzięki Pani Burmistrz, że zorganizowała takie spotkanie. Oby szybko się
temat zakończył i żeby nie było skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo to
przedłuża wykonanie zadania. Może dojść do takiej sytuacji, że w ogóle ta droga nie będzie
remontowana, gdzie byśmy ubolewali nad tym, i stracilibyśmy ogromną kwotę do
zagospodarowania a jest to bardzo ważny szlak jeżeli chodzi o Bieszczady.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zgłosić 4
wnioski:
1. Na parkingach przy ul. Jana Pawła II w Sanoku, będących własnością powiatu
sanockiego, są duże ubytki w nawierzchni asfaltowej, parkingi wymagają jakiejś
kosmetyki; wnioskuję o załatanie dziur w nawierzchni i posprzątanie parkingów.
2. Obecnie trwa sezon turystyczny, również w Sanoku, są jednak miejsca w naszym
mieście, gdzie należy bardziej zadbać o czystość; wnioskuję o usunięcie trawy
wyrastającej wzdłuż ulic i chodników przy ul.: Rymanowska, Kościuszki,
Jagiellońska.
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3. Wyjazd z ul. Traugutta w Sanoku w ul. Żwirki i Wigury jest bardzo utrudniony z
powodu złej widoczności; wnioskuję o ustawienie na rozwidleniu ulic: Traugutta,
Żwirki i Wigury oraz 2. Pułku Strzelców Podhalańskich lustra.
4. Na skrzyżowaniu ulic przy stacji paliwowej „Grosar” w Sanoku jest bardzo duży ruch
samochodów; jednak włączenie się do ruchu z ul. A. Mickiewicza w ul. Królowej
Bony jest utrudniony od dłuższego czasu; obecnie jest wyremontowana ul.
Białogórska, Traugutta i one przejmują sporo pojazdów z kierunku Trepczy. Zielone
światło dla kierowców świeci się zaledwie ok. 9 sekund, kiedy ze strony przeciwnej
kierowcy mają czas ok. 24 sekund; wnioskuję o zwrócenie się do GDDKiA o
zwiększenie czasu dla światła zielonego do co najmniej 15 sekund.
5. W dn. 1 sierpnia 2011 r. obchodzić będziemy 67. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego. Wnioskuję, aby na budynkach oświatowych podległych Starostwu
Powiatowemu w Sanoku zostały wywieszone flagi biało-czerwone.
Pan Stanisław Fal - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem oświadczyć, że wyrażam
swoje osobiste rozczarowanie nad tym, że Wysoka Rada Powiatu Sanockiego nie przyjęła
Oświadczenia Rady Powiatu w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w
UE i wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski. Póki co obowiązuje wspólna polityka rolna,
nie mniej jednak stwierdzam, że istnieje tzw. „stara 15-tka, - stara unia,” jest to unia dwóch
prędkości. Te zapisy, które były w oświadczeniu, wydaje mi się, że nikogo nie powinny
obrażać. Spójrzcie Państwo że dotyczy to ponad 1,5 mln gospodarstw rolników
indywidualnych. Plus ich rodziny tj. około 5 mln rolników. Wydaje mi się Panie
Przewodniczący, że może w dniu dzisiejszym reasumpcja głosowania lub na następnej sesji
wrócić do sprawy Oświadczenia. Dziękuję bardzo.
Pan Tadeusz Pióro, radny Sejmiku Wojewódzkiego - Panie Przewodniczący, Panie i
Panowie radni, Panowie Starostowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie Panu
Przewodniczącemu. Wytłumaczę się, że od dawna chciałem u Państwa być, natomiast jakoś
tak się mijaliśmy. Bo po pierwsze kiedy zaproszenie szło przez Sejmik Województwa to
zazwyczaj dostawałem zaproszenie już po odbyciu przez Państwa sesji a od trzech, czterech
miesięcy sesje Państwa są w tym samym czasie co również sesje sejmiku. To zaproszenie
przyjąłem z radością i cieszę się, że tutaj jestem. Trochę o sobie. Od 1979 roku mieszkam w
Sanoku, 25 lat w różnych stanowiskach byłem szefem. W Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Sanoku a moje życie się tak potoczyło, że od 1 września 2004 roku
jestem dyrektorem a jednocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Brzozowie. Od 30 listopada zeszłego roku jestem radnym Sejmiku Województwa
Podkarpackiego. W całej tej pracy zawodowej, ale również tak odbieram pracę w sejmiku
województwa jest to dla mnie misja służenia ludziom. Proszę zauważyć, że Sejmik
Województwa Podkarpackiego nie ma dużo radnych z tych terenów. Teren powiatu
bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego czy brzozowskiego, tak naprawdę w tym momencie
jesteśmy w trójkę radni. Będziemy walczyć o te tereny i o ludzi mieszkających na tych
terenach bo tych problemów jest bardzo dużo. Jestem członkiem trzech komisji: komisji
ochrony zdrowia i opieki społecznej, komisji bezpieczeństwa publicznego i zatrudnienia,
komisji rolnictwa, zasobów leśnych i ochrony środowiska. Serce mnie boli jak patrzę na te
tereny tarnobrzeskie, gdzie znowu po raz kolejny są tereny zalane. Tam kilka dni nawet
przebywaliśmy, żeby walczyć o wały, walczyć o to aby „Natura 2000” nie utrudniała
funkcjonowania tych terenów, żeby nie powodowała m.in. zalewania tych terenów.
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W tych swoich działaniach staram się wspomagać te tereny i na pewno deklaruję tu z całą
odpowiedzialnością, że jeżeli będzie temat dla powiatu brzozowskiego, ważne tematy tak jak
np. Muzeum Historyczne było a i może będzie w 2012 roku, będzie być może przekazywanie
do Sejmiku Województwa, chociaż to nie jest takie proste, tym bardziej, że sejmik musi się
zająć również służbą zdrowia w pewnym momencie a tych szpitali, różnych placówek Sejmik
ma aż 15 z tego 5 dużych szpitali, ale jeżeli będzie taka decyzja powiatu i decyzja Sejmiku to
na pewno ten temat będę wspomagał. Martwi mnie również to co powiedział Pan Starosta
odnośnie tej drogi. Ta droga rzeczywiście toczy się bardzo długo Komańcza - Zagórz.
Rzeczywiście te 80 mln zł., jest trochę zagrożone. Martwi to, że takie spotkanie dopiero teraz
się odbyło. Bo tak naprawdę cały czas najpierw odwołanie z Regionalnej Dyrekcji do
Generalnej teraz w sądzie, oby nie było następnego sądu. Bo jak tak źle pójdzie to okaże się
że końcówka roku dopiero zacznie być jakiś konsensus a to będzie za późno żeby zaczynać.
A te pieniądze tak naprawdę, jeżeli się nie zacznie i nie będą wykorzystywane to w tym
momencie są inne możliwości inne projekty czekają. Oby ta droga szczególnie przez
Tarnawę rzeczywiście się poprawiała, bo tak dużo turystów jeździ a jak ona wygląda to nawet
Państwo lepiej wiecie ode mnie. Tak jak powiedziałem, moja praca zawodowa ale również
praca w Sejmiku, traktuję to jako misję. W związku z tym, cieszę się, że Państwo dużo
środków wykorzystujecie i naprawdę wykorzystajcie tych środków unijnych jak najwięcej dla
rozwoju powiatu brzozowskiego, ja deklaruje ze swej strony, że jeżeli będzie potrzebna moja
pomoc to taką pomoc Państwo macie i chciałbym abyście pamiętali, że radnym Sejmiku
Województwa z miasta, z powiatu sanockiego nie jest tylko Pan Sławomir Miklicz ale
również Tadeusz Pióro. Bardzo dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. O głos prosił również Pan Wojciech Petryk, mieszkaniec
Bykowiec, bardzo proszę.
Pan Wojciech Petryk, mieszkaniec Bykowiec - dziękuję Państwu bardzo za umożliwienie
zabrania mi głosu. Ja mam sprawę krótką. Generalnie dotyczy to budowy demokracji i
szacunku dla normalnych ludzi od podstaw a nie promowanie osób bezczelnych i cwanych.
Chodzi mi o rozwiązanie sprawy kolejek do wydziału komunikacji i w szpitalu np. tam gdzie
się przyjmuje ludzi. Może Państwo tego nie zauważacie ale zwykli, prości ludzie, którzy
korzystają z tych kolejek w sposób taki normalny, bez żadnych przywilejów to siedzą jak
skłębiony, zmierzwiony, sponiewierany tłum a tutaj przychodzi sobie jeden, drugi, jeden w
towarzystwie lekarza, drugi pielęgniarki, tutaj tak samo przychodzą ci co handlują
samochodami, rzuca cały plik, ja potem stoję czy ktoś inny i się patrzy zdenerwowany, cały
sponiewierany. To jest poniewieranie ludzi. Jak ktoś bezczelny przychodzi sobie i
obsługiwany jest przez urząd, który Państwo nadzorujecie. Sądzę, że są sposoby, żeby w
sposób inteligentny to rozwiązać. Są przecież systemy, które pozwalają kolejki porządkować
elektroniczne. Nie trzeba daleko sięgać, bo chyba jest to nawet w jednym z waszych
wydziałów w Urzędzie Pracy i można takie rzeczy do dyscyplinowania zastosować. Jeżeli
nie ma innej możliwości. Mniej kosztowne są zamontowane dwie rury i wpuszczać między
rury. Ale chyba do tego stopnia jeszcze nie doszliśmy żeby w ten sposób się zachowywać. To
jest bolesne. Jest problem, którego się nie widzi. Inne rzeczy widzimy, folklor, pierogi itp.
chwalimy się tym, niech to będzie też bo jest potrzebne ale z pola widzenia nie powinny
schodzić rzeczy takie. To jest nie do wyobrażenia, jak niektórzy ludzie cierpią. Żeby w
szpitalu trzy godziny czekać, przecież można się zarejestrować w kolejce, takie rzeczy są już
w Niemczech, już były w cywilizowanych krajach. Te rzeczy były już kilkadziesiąt lat temu.
Nie każdy ma znajomego kogoś kogo tam wprowadzi. Do czego my dochodzimy. Kiedyś się
o coś tam walczyło, biło, próbujmy być na poziomie takim jak należy. Dziękuję bardzo za
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wysłuchanie. Myślę, że Państwo w jakiś sposób to przemyślicie a jesteście władni, żeby w
tym zakresie coś zdziałać. Przyszedłem tutaj bo jesteście moją Radą. Dziękuję.
Ad. 22 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch poinformował radnych, że miesiąc sierpień jest miesiącem wolnym,
miesiącem urlopu i jeżeli nie będzie konieczności zwołania sesji nadzwyczajnej to
spotykamy się w miesiącu wrześniu.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XII sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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