Protokół
XXIV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 12 lipca 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXIV 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 XXIV sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Jan
Cyran.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad (zał. nr 2). W między czasie do Prezydium Rady wpłynęło dwa wnioski
pilności druk 315 i 316 a także wniosek o wycofanie z dzisiejszego porządku obrad projektów
uchwał druk 305 i 306. Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma inne
propozycje?
Pan Waldemar Och – mogę się dowiedzieć skąd wpłynął wniosek o wycofanie tych dwóch
punktów?
Pan Robert Pieszczoch - jest to mój wniosek.
Pan Waldemar Och – dziękuję. Panie Przewodniczący, chciałem się ustosunkować do tych
dwóch punktów, które Pan Przewodniczący zgłosił do wycofania. Uważamy jako Klub
Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, że ten wniosek w ogóle nie powinien się
pojawić. Jest to propozycja, z którą trudno się zgodzić w sytuacji takiej w jakiej…
Pan Robert Pieszczoch – Panie Radny, to jest mój wniosek.
Pan Waldemar Och –dobrze ja również chcę poinformować że taki wniosek składa również
Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej i ciszę się, że jesteśmy zgodni pod tym
względem. Dziękuję bardzo.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuje. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jeszcze inne
propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Poddaję w pierwszej kolejności wniosek o
wycofanie punktu 12 i 13 z porządku obrad.
Za wycofaniem punktu 12 i 13 czyli projektów uchwał druk nr 305 i 306 głosowało
16 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymał się -1 radny.
Wobec powyższego projekty uchwał druk 305 i 306 zostały wycofane z porządku obrad.
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Pan Robert Pieszczoch powiedział, że następne punkty w dalszej kolejności i w punkcie 20
byłby wniosek pilności druk nr 315, w punkcie 21 wniosek pilności druk nr 316, punkt 22
interpelacje i zapytania radnych, punkt 23 - wnioski i oświadczenia, i punkt 24- Zamknięcie
obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch zapytał kto z Pań i Panów radnych jest za tak przedstawionym
porządkiem obrad?
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
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. Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
Pan Wojciech Pajestka – Panie Radny ja mam pytanie do sprawozdania. Chciałbym
Pana zapytać czy Radni wczoraj debatowali na Komisji nad projektem uchwały druk
305 i 306. Dotyczy montażu instalacji klimatyzacyjnej w Starostwie Powiatowym. Czy
była taka dyskusja i czy były głosowane.
Pan Marian Futyma – były te dwa projekty uchwał na posiedzeniu Komisji.
Pan Wojciech Pajestka - jaki był wynik głosowania?
Pan Robert Pieszczoch – ale Panie Radny tych punktów nie ma dzisiaj.
Pan Wojciech Pajestka – Przepraszam Panie Przewodniczący ale ja mam pytanie do
sprawozdania między sesjami. Wczoraj Komisja się tym zajmowała więc mam prawo
zapytać, także oczekuję odpowiedzi.
Pan Robert Pieszczoch – ale nie jest to przedmiotem dzisiejszych obrad. Pan to robi
tendencyjnie.
Pan Wojciech Pajestka – ale to jest pytanie dotyczące Panie Przewodniczący
sprawozdania między sesjami. Nie jest to pytanie dotyczące punktów konkretnych, tylko
sprawozdania między sesjami. Wczoraj w dniu 11 lipca obradowała Komisja Budżetu,
która tymi punktami się zajmowała. A więc ja chcę wiedzieć jaki był wynik głosowania
nad tymi dwoma punktami.
Pan Robert Pieszczoch - ale tego dzisiaj nie obradujemy. Jest Panu to potrzebne czysto
medialnie.
Pan Wojciech Pajestka - nie, nie jest mi to potrzebne, chcę po prostu pokazać zasadę
działania.
Pan Robert Pieszczoch - jest Panu to potrzebne prosto medialnie. Proszę o odpowiedź
Panie Marianie i kończymy.
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Pan Wojciech Pajestka - Panie Przewodniczący, ale Pan nie może mówić kończymy. Ja
mogę mieć jeszcze kilka pytań, które mam.
Pan Robert Pieszczoch – bardzo proszę.
Pan Wojciech Pajestka - Panie Marianie proszę odpowiedzieć rzeczowe pytanie. Jaki
był wynik głosowania dot. montażu instalacji na wczorajszej Komisji Budżetowej?
Pan Marian Futyma - jeżeli chodzi o projekt uchwały druk nr 305 to było 3 głosy za,
przeciw-0, wstrzymujących się-3 radnych. Projekt druk nr 306 – 3 głosy za, przeciw-0,
wstrzymujących się-3 radnych.
Pan Wojciech Pajestka- dziękuję bardzo, to mi wystarcza. Jeszcze jedno sprostowanie
do Pana sprawozdania między sesjami, mówił Pan o druku 314 i o drodze powiatowej
nr 2233R ul. Konopnickiej, Pan powiedział w Sanoku. Tak w Sanoku, ale akurat ten
odcinek, który jest rozpatrywany nie leży na terenie Sanoka. To takie małe sprostowanie
do Pana sprawozdania. Dziękuję bardzo.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Zapoznano się z
bieżącą korespondencją.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, członek Komisji Pan Tadeusz Nabywaniec.
Komisja spotkała się raz. Komisja wydała opinię do projektów uchwał na sesję.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja spotkała się raz. Komisja
wydała opinię do projektów uchwał na sesję. Komisja złożyła wniosek do Zarządu
Powiatu, jak również odczytano bieżącą korespondencję.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
pan Stanisław Fal. Komisja spotkała się dwa razy. Pierwsze z nich odbyło się w
dniu 20 czerwca 2012r. i było to posiedzenie wspólne z Zarządem Powiatu i
Komisją Bezpieczeństwa przy Staroście. W trakcie tego posiedzenia Komisja
zapoznała się ze Sprawozdaniami z realizacji zadań Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2011 rok, Komendy Powiatowej Policji
w Sanoku w 2011 roku i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2011
roku. Po przeprowadzonej dyskusji, która dotyczyła sprawozdań Komisja
rekomenduje Paniom i Panom radnym przyjęcie powyższych Sprawozdań. Drugie
posiedzenie Komisja odbyła w dniu 11 lipca 2012r. Zaopiniowano projekty uchwał
na sesję.
6. Komisja Rewizyjna, Wiceprzewodniczący Pan Paweł Czech. Komisja między
sesjami nie obradowała.
Pan Robert Pieszczoch powitał na sesji członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Pana
Sławomira Miklicza i wszystkich pozostałych gości.
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Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady, zapytał czy są pytania do sprawozdań
przedstawionych przez Pana Starostę Sebastiana Niżnika.
Pan Waldemar Szybiak – mam dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczy, Pan Starosta
powiedział, że jakiś pracownik do Domu Dziecka wraca. O kogo to chodzi?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – o Pana Mariana Kawę.
Pan Waldemar Szybiak- a te 50 tys. zł to jest na co?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ponieważ nie była mu wypłacana pełna kwota i to jest
sądownie zasądzona kwota, którą musi Dom Dziecka mu zapłacić. To jest wyższa chyba
kwota ale to jest tylko uzupełnienie brakującej należności.
Pan Waldemar Szybiak – czyli rozumiem, że wygrał sprawy wszystkie, tak?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – z informacji, które do nas dotarły, ponieważ sprawę
prowadzi Pani dyrektor Chytła wynika, że tak.
Pan Waldemar Szybiak - drugie pytanie jeszcze. Czy odbył się przetarg na budynek po
policji drugi?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – drugi, tak.
Pan Waldemar Szybiak - jaki efekt?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - nikt nie wpłacił wadium.
Pan Waldemar Szybiak – czy są jakieś plany dalsze, remontowe chociażby?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat.
Ad. 6 Przyjęcie Sprawozdań z realizacji zadań w roku 2011:
a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2011 rok.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał Sprawozdanie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2011 rok pod głosowanie.
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Za przyjęciem powyższego Sprawozdania głosowało 18 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
Wobec powyższego Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Sanoku za 2011 rok, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

b) Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w 2011 roku.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał Sprawozdanie Komendy Powiatowej
Policji w Sanoku w 2011 roku pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego Sprawozdania głosowało 18 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się- 0.
Wobec powyższego Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w 2011 roku
zostało przyjęte i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

c) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2011 roku.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał Sprawozdanie Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sanoku w 2011 roku pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego Sprawozdania głosowało 18 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
Wobec powyższego Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2011
roku, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie Uchwały Nr 292 w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do
realizacji projektu w ramach działania 1.2. Priorytetu I POKL ( druk 300).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – ja chciałem podkreślić jedną rzecz. Ponieważ jesteśmy
jedynym powiatem w Polsce, który realizuje w ramach tego zadania projekt i ogromna jest w
tym zasługa Pana Jana Paszkiewicza dyrektora PCPR i zespołu, który z nim współpracuje
oraz osób, które pracują przy Centrum Integracji Społecznej.
Następnie projekt został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 292 w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do
realizacji projektu w ramach działania 1.2. Priorytetu I POKL, została podjęta i stanowi zał.
nr 9 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 293 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 96.660 zł, PCPR w Sanoku). ( druk 301).
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Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 293 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 96.660 zł, PCPR w Sanoku), została podjęta i stanowi zał. nr 10 do
protokołu.
Ad. 9 Podjęcie Uchwały Nr 294 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego.” ( druk 302).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Pan Józef Baszak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kwoty, które serwujemy w tej
chwili na termomodernizację obiektów szkolnych są przeznaczone nie w tej kolejności.
Bowiem od trzech lat Starostwo nie może się uporać, żeby zmodernizować i
termomodernizować obiekty szpitalne. Młodzież na dzień dzisiejszy przebywa 5, 6 godzin
w szkole. Resztę, dzisiaj są wakacje kompletnie ich nie ma. Chorzy leżą przez całą dobę,
przez całe lata w warunkach takich jakich trudno sobie wyobrazić. Zatem nie mogę się
zgodzić na te rodzaju rozwiązania, że dla szkół są pieniądze a od x lat nawet brakło
poręczenia kwoty, kiedy szpital zabiegał ogromne kwoty, chciał w kredycie zrobić. To jest
dla mnie nie do przyjęcia sprawa. Temat drugi kwoty, które serwuje dzisiaj Rada Powiatu są
realne, natomiast to co cały czas z wierchołka powiatu zawsze nam obiecuje czyli w
społecznej służbie zdrowia, że będzie, to są na dzień dzisiejszy gruszki na wierzbie. Nie ma
żadnych szans na dzień dzisiejszy zdobyć pieniądze jak nie zdobędziemy go przez powiat.
Dziękuję bardzo.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-1, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego Uchwała Nr 294 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego,” została podjęta i
stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały Nr 295 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 2.736.933 zł –termomodernizacja szkół). ( druk 303).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
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Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ja tylko chciałem odpowiedzieć bo tutaj jest pewna
nieścisłość. Jeżeli chodzi o ten projekt, o którym mówimy dostaliśmy informację, że musimy
w bardzo krótkim czasie zabezpieczyć 6 mln zł, bo 6 mln zł otrzymaliśmy z programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, niestety nie było fizycznie możliwości zdążenia
żeby przedstawić nowe audyty i projekty rozwiązań na termomodernizację.
Jeżeli chodzi o kwestię możliwości pozyskiwania środków na termomodernizację szpitala
ostatnio na Radzie Społecznej szpitala podjęliśmy taką uchwałę i jest skierowywany wniosek
do RPO Województwa Podkarpackiego do działania 2.2, tam możliwość pozyskania środków
jest na poziomie 80%. Czyli mamy możliwość pozyskania większej kwoty dofinansowania
niż tu była proponowana 50% na 50%. Także są jeszcze możliwości żeby pozyskać wnioski
na termomodernizację. Ten projekt jest już przygotowany, są obliczone realnie kwoty bo tam
był zawyżony, także ta kwota nie jest na poziomie 12 mln zł.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-1, wstrzymał się-1 radny.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 295 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 2.736.933 zł –termomodernizacja szkół), została podjęta i stanowi
zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 296 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023 ( druk 304).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 296 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 297 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 40.000 zł KPPSP w Sanoku). ( druk 307).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 297 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 40.000 zł KPPSP w Sanoku), została podjęta i stanowi zał. nr 14 do
protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 298 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 29.000 zł) ( druk 308).
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Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Pan Waldemar Szybiak – ja mam taką uwagę. Chciałem powiedzieć dlaczego będę przeciwny
tej uchwale. Pan Starosta w swoim sprawozdaniu powiedział, że po raz kolejny nikt się nie
zgłosił na przetarg na budynek po policji. Tu w tej chwili remontujemy nieustannie budynek
przy ul. Kościuszki, który jest jak gdyby trzy czy cztery razy mniejszy. Z tego co wiem
pytanie tu jest do Pana Starosty czy to potwierdzi, że ten budynek przy ul. Kościuszki w ogóle
nie ma pozwolenia na użytkowanie. Wymieniliśmy tam już stropy za około 200.000 zł,
niedawno była jeszcze koncepcja klimatyzacji ale dzisiaj jej nie ma to nie będę o tym mówił.
Teraz będziemy robić poddasze. Nie wiem jaka jest w tym wszystkim logika, że mamy 200 m
dalej budynek, który się nadaje do wszystkiego i właściwie można wchodzić oczywiście po
remoncie, a tutaj próbujemy zrobić pałac z czegoś z czego się nie da zrobić. Nawet klatki
schodowe są za wąskie. Nie wiem czy te wszystkie działania Zarządu Powiatu związane z
remontami są w ogóle prawne. Proszę mi odpowiedzieć, czy ten budynek ma pozwolenie na
użytkowanie.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – w ramach tych środków wszystkie sprawy zostaną
uregulowane. Jeżeli chodzi o kwestie związane z budynkiem policji to myślę, że nie takie
kwoty musielibyśmy włożyć w remont tego budynku bo tam jest tylko skorupa Panie Radny.
Niestety te budynki są bardzo zbliżone do siebie jeżeli chodzi o samą technologię budowy i te
stropy zarówno tutaj jak i przy ul. Sienkiewicza są stropami drewnianymi wymagającymi
wymiany. Czyli jeżeli mówimy o wymianie stropów na obu kondygnacjach to są grube
miliony na które nas obecnie nie stać.
Pan Waldemar Szybiak – to nie jest temat dzisiejszy.
Pan Robert Pieszczoch – no właśnie, ja myślę, że Panowie odchodzicie od tematu, jesteśmy
w punkcie 13.
Pan Waldemar Szybiak – ja tylko jedno zdanie. A co z tym pozwoleniem na użytkowanie?
Starosta Pan Sebastian Niżnik – odpowiedziałem zaraz na początku.
Pan Waldemar Szybiak- ale to można najpierw remontować, później sobie pozwalać? Bo nie
za bardzo rozumiem tej procedury.
Starosta Pan Sebastian Niżnik - przyznam Panu, że też nie rozumiem ponieważ sprawa się
ciągnie się jeszcze również od Pana kadencji.
Pan Waldemar Szybiak - nie od mojej tylko jeszcze od 1999 roku.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – o proszę, to jeszcze szybciej. Także staramy się to
zalegalizować, uporządkować sprawę. Dlatego potrzebujemy te 29.000 zł żeby zamknąć
całość.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymało się – 2
radnych.
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Wobec powyższego uchwała Nr 298 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 29.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 299 w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2012-2014” ( druk 309).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 299 w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2012-2014”, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do
protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 300 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką. ( druk 310).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Marian Czubek.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Pan Roman Konieczny – mam prośbę czy Rada mogła by się kiedyś bliżej zapoznać ze
stanem finansowym na dzień dzisiejszy szpitala, bo głosujemy cały czas nad następnymi
kredytami a nie wiemy w jakim kierunku to zmierza. Nie mówię dziś ale przy najbliższej
okazji.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Radny ja myślę, że na następną sesję zaprosimy Pana
Dyrektora, poprosimy Panią Skarbnik i jeszcze inne służby, które są za to odpowiedzialne.
Dziękuję, na pewno na najbliższej sesji jeżeli będzie to możliwe to zaprosimy.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – ja mam sugestię żebyśmy zorganizowali tak jak Pan Radny
zauważył spotkanie z Panem Dyrektorem czy z dyrekcją szpitala i żeby porozmawiać na te
tematy.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 300 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Powiatu Sanockiego hipoteką, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 301 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/259/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023 ( druk 311).
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Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Marian Czubek.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 301 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/259/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023, została podjęta i stanowi zał. nr 18 do
protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 302 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 404.000 zł) ( druk 312).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Marian Czubek.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 302 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 404.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 303 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Powiecie Sanockim” ( druk 313).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Marian Czubek.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymało się - 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 303 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie
Sanockim,” została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 304 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/229/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( druk 314).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Marian Czubek.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Pan Waldemar Och – Panie i Panowie Radni, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.
Chciałem się ustosunkować do tego projektu uchwały z kilku przyczyn, które mnie osobiście
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nie bardzo przekonują do tego by można było w tym momencie podejmować i procedować tą
uchwałę. Z jakich to powodów? Pierwszy powód i pierwsza przyczyna podstawowa to jest
taka. Projekt uchwały dotyczącej kwalifikacji tych dróg został przedłożony w ubiegłym
tygodniu na posiedzeniu Zarządu po raz pierwszy. Ale zanim został przedłożony już pod
koniec maja zostało wystosowane pismo w imieniu powiatu sanockiego do Wojewody
Podkarpackiego ze wskazaniem tych dróg, które znajdują się w projekcie uchwały. Jest tutaj
pewnego rodzaju sprzeczność, która moim zdaniem jest istotną rzeczą, została pominięta
jakakolwiek procedura wskazania, zakwalifikowania zarówno przez Zarząd jak i Komisje
Rady. Kolejna przyczyna proszę Państwa to jest taka, że tak faktycznie to nie ma żadnej
procedury o którą można by było oprzeć kwalifikowanie i uzasadnienie dlaczego te drogi a
nie inne drogi. Nie chcę tu mówić w kontekście tego, że nie ma tutaj uzasadnienia co do
potrzeby remontów tych dróg, nie mniej jednak szczególną uwagę chcę zwrócić na to, że
wśród pięciu wymienionych dróg o dofinansowanie ze środków przeciwpowodziowych, nie
znalazła się ani jedna z terenu miasta Sanoka. Bo tak jak słusznie zauważył Pan
Przewodniczący Pajestka, mówienie o tym, że jest tutaj ulica Konopnickiej to jest to zwykła
ściema bo jest to odcinek niespełna 1,5 km od granic miasta Sanoka położony na terenie
Gminy Miasta Sanoka. Pokusiłem się o przeanalizowanie tych dróg z punktu widzenia
protokołu strat powodziowych w których zostało wymienionych znacznie więcej, około 15,
część z nich jest zrealizowana, część czeka i nie wiadomo jak długo jeszcze będzie czekać na
swoją kolejność. I tak proszę Państwa droga Długie-Pakoszówka jest rzeczywiście w
projekcie zakwalifikowana jej wartość została oszacowana przez Komisję ds. weryfikacji
strat powodziowych na kwotę 700.000 zł. Proszę zwrócić uwagę na te kwoty bo za
chwileczkę powiem dlaczego one są według mnie takie istotne. Droga, która jest nazwana
jako ul. Konopnicka w kilometrażu takim samym jak w projekcie uchwały jest określona
wartość robót na 385.000 zł. Droga …
Starosta Pan Sebastian Niżnik – prosił bym być precyzyjnym. Bo to nie jest określona wartość
robót tylko określona wartość strat. Nie robót, tylko strat. To jest protokół strat.
Pan Waldemar Och – Panie Starosto mówimy o skonfrontowaniu
wymienione w protokole.

kwot, które zostały

Starosta Pan Sebastian Niżnik – w protokole strat.
Pan Waldemar Och – jakie zostały wymienione w protokole a o kwotach dotyczących robót
będziemy mówić.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – bądźmy precyzyjni w protokole strat, nie odbudowy.
Pan Waldemar Och – droga nr 3 Rzepedź –Kalnica – Mchawa, kilometraż ten sam, które jest
w uchwale wymieniony w protokole strat opiewa na 20.000 zł. Droga Krzemienna –
Raczkowa – Jurowce w protokole strat określona jest na wartość 850.000 zł. Chcę zwrócić
uwagę tutaj, że również ta droga będzie posiadać podwójne dofinansowanie ponieważ została
zgłoszona do RPO na wartość 650.000 zł, i tutaj jest podstawowa sprzeczność. W protokole
strat jest wymieniony inny kilometraż w uchwale jest wymieniony zupełnie inny kilometraż.
Nie wiem w jaki sposób ma się to do rozliczenia, nie wiem w jaki sposób może Pani
Skarbnik, czy ktokolwiek może odpowiedzieć na ten temat ale to za chwilę poproszę o
ustosunkowanie się do tej sprawy. Droga nr 5 Wola Piotrowa proszę Państwa w protokole
strat straty zostały oszacowane na 90.000 zł, mowa jest tam o tym, że rzeczywisty zakres
wynosił by 390.000 zł ale jest faktycznie 90.000 zł ujęte.
12

Pan Robert Pieszczoch –Panie Radny, Pan mówi cały czas nieprawdę ta droga była…
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący proszę mi dać pozwolić się wypowiedzieć.
Pan Robert Pieszczoch – proszę Pana dam Panu pozwolić tylko Pan wprowadza radnych w
straszny błąd.
Pan Sebastian Niżnik Starosta – absolutnie tak bo ja chciałbym zapytać z którego roku jest
protokół strat, którym się Pan posługuje.
Pan Waldemar Och – proszę mi pozwolić dokończyć.
Pan Sebastian Niżnik Starosta – z którego roku jest protokół strat.
Pan Waldemar Och – proszę Państwa, wartość strat oszacowanych w tym protokole jest
2.045.000 zł. Kwota jaką mamy to jest 3. 690.000 zł. Widzimy, że to nie jest dofinansowanie
754.000 zł tylko to jest dofinansowanie blisko 1.600.000 zł. I tu już się jawi podstawowy
powód do tego, żeby zastanowić się czy rzeczywiście jest to taka wartość a nie inna. Proszę
Państwa, kolejna sprawa. Nie znalazły się w tym projekcie uchwały drogi, które mają również
duże znaczenie powodujące odblokowanie m.in. terenów inwestycyjnych, działek jak ul.
Robotnicza to jest w protokole strat określona wartość na 155.000 zł, do dzisiaj ta droga w
żaden sposób się nie znalazła. Przypominam, że jest to droga o parametrach 3 metrowych o
szerokości trzech metrów na odcinku od ul. Kawczyńskiego aż w kierunku południowym
i jest to w zasadzie dojazd i do posesji i do wielu terenów inwestycyjnych, które w ten sposób
miały by szanse stać się atrakcyjnym terenem rozwojowym dla miasta Sanoka. Nie zostały tu
również uwzględnione inne drogi, stąd też to co mówiłem sam sposób kwalifikowania tych
dróg wzbudza moje poważne wątpliwości. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze teraz
powiedzieć o tym jaki wpływ na finanse naszego powiatu może to mieć. Nie wiem czy
Państwo wiecie czy nie ale zmiana ustawy o finansach publicznych art. 243 który mówi o
innym sposobie relacji spłaty zadłużenia rat, odsetek w stosunku do dochodów powoduje, że
66%, tak się szacuje przez Ministerstwo Finansów, samorządów może w przyszłym roku nie
mieć uchwalonego budżetu tylko mieć budżet uchwalony, narzucony przez Regionalną Izbę
Obrachunkową. W tej ilości znajduje się również powiat sanocki. Proszę Państwa, od
początku tego roku zaciągnęliśmy w kwietniu i maju kredyty 9.800.000 zł, to był kredyt
majowy na sfinansowanie deficytu tegorocznego i zaciągnięty został kredyt 6.800.000 zł na
pokrycie deficytu. Proszę spojrzeć dziś to już nie jest kredyt 9.800.000 zł tylko
14. 360.000 zł. Te przyczyny, które tutaj wyartykułowałem, upoważniają mnie do tego żeby
złożyć oficjalny wniosek do tego by projekt tej uchwały został ponownie skierowany do
Komisji celem wypracowania właściwej metodyki, sposobu procedury kwalifikowania
inwestycji nie od przyszłości tylko od teraz jak również chcę zwrócić uwagę na to, że
argumentacja jaką słyszałem, którą tutaj używano, że w przypadku gdy dzisiaj nie
podejmiemy tej uchwały to stracimy pieniądze jest bezzasadna. Dlatego, że są to środki do
wykorzystania do 31 sierpnia i równie dobrze możemy się spotkać w przyszłym tygodniu,
żeby po wnikliwej analizie przez Komisję można było przystąpić do podjęcia uchwały. A tak
na marginesie jeszcze. To nie jest żadna kolejna dodatkowa promesa tylko to są środki w
ramach tej samej promesy którą w lutym otrzymaliśmy na remont mostu w Mrzygłodzie.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – martwi mnie jedno, że po tak długim okresie współpracy, w
wypowiedzi kolegi, pojawia się tyle niekompetencji. Szanowni Państwo nie można się
powoływać na początku na protokół z jednego roku. Jak sami Państwo wiecie takie protokoły
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na naszym terenie pojawiają się rokrocznie. Kwalifikować możemy protokoły od 2008 roku,
czyli 2008 protokół, 2009 protokół, 2010 protokół, 2011 protokół. Tam wszystkie te drogi są
wymienione. Jeżeli chodzi o procedurę, procedura jest jasna, jest określona. Jeżeli ktoś ją nie
zna to zachęcam do zapoznania się Urząd Wojewódzki, Wydział ds. Kryzysowych. Komisje
określają straty powodziowe, protokół jest wysyłany, jest weryfikowany później przez
komisje. Pani przyjeżdża i określa kwoty strat Szanowni Państwo, nie odbudowy. Tutaj nie
przyjeżdża inspektor do spraw drogowych. Tylko przyjeżdża człowiek, który określa straty.
Także w ten sposób to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestię promesy. Owszem dostaliśmy w
lutym promesę na realizację mostu, remontu mostu na rzece Mrzygłód. Procedura jest taka, że
gdy odbędzie się przetarg, pozostałe pieniądze mamy obowiązek zwrócić. My możemy
wystąpić oczywiście też, ponieważ są kolejne zadania wpisane w poszczególnych latach i
życzył bym sobie, żeby była taka możliwość abyśmy mogli zrealizować wszystkie straty na
terenie powiatu sanockiego, które wystąpiły. A potrzeb mamy jak liczyliśmy ostatnio z
Naczelnikiem na 230 mln zł, żeby wszystko odbudować. Przypominam, że z lat 50-tych
drewniane mamy mosty, które wymagają nagłych remontów a najlepiej wymiany. Mamy
mnóstwo kilometrów dróg zniszczonych, tak że uważam, każda promesa, która jest na
poziomie czy 100% rok 2010, czy 80% jak pozostałe lata 2008, 2009 i 2011, są do
realizacji. Jeżeli chodzi o podwójne finansowanie nie występuje takie podwójne finasowanie,
ponieważ ono jest niemożliwe. Procedury gdyby ktoś je znał, funduszy unijnych mówią w
jeden sposób. Możemy finansować z jednego źródła dane zadanie. Jeżeli chodzi o zadanie
działanie 7.3 są to drogi wyraźnie wskazane w regulaminie działania 7.3. RPO do czego
zachęcam, do zapoznania się bo to są proste rzeczy, przyswajalne i tam jest wyraźnie
napisane, że można kwalifikować, ponieważ jest to fundusz spójności, który Urząd
Marszałkowski otrzymał na realizację tych zadań, tylko zadania z 2010 roku, tylko te straty,
które wystąpiły w 2010 roku. I my złożyliśmy wniosek, otrzymaliśmy dofinansowanie na trzy
odcinki dróg, m.in. jest Krzemienna – Raczkowa - Falejówka - Jurowce, jest ul. II Armii
Wojska Polskiego m.in. w Sanoku realizowana, a ta promesa zawiera pozostałe odcinki.
Państwo się wczytacie to zobaczycie. Było by dużym nierozsądkiem z naszej strony aby
zostawiać takie wielkości między powodziówką z 2010 roku a faktycznym stanem wykonania
jak 50 m, 150 m, 200 m. One były zakwalifikowane w innych latach tą promesą uzupełnimy
cały kilometraż żeby nie narazić się w mojej opinii i w opinii Zarządu, który przyjął tą
promesę chciałbym przypomnieć na niepotrzebną śmieszność czy na wykonywanie tego
zadania na raty. Jest możliwość taka, to jest pewna ciągłość zadań. Dlatego ja proponował
bym tak jak jest w programie sesji poddać projekt pod głosowanie.
Pan Marek Szpara – ja chciałbym przypomnieć, że Komisja na spotkaniu wczorajszym
przekazała wniosek, wniosek był Pana Romana Koniecznego poparty przez wszystkich
członków Komisji dotyczący wypracowania w przyszłości procedury postępowania jeśli
chodzi o środki powodziowe. Natomiast w kontekście pojawiających się informacji, który
tutaj przedstawił i Pan Radny Och i Pan Starosta chciałbym prosić uprzejmie Pana
Przewodniczącego o umożliwienie konsultacji komisji i kilkuminutową przerwę i po
przerwie będę potrafił wypowiedzieć się co do stanu.

Pan Robert Pieszczoch
słyszałem było 6 do 0.

- przepraszam, ale Pan w sprawie projektu uchwały Komisja

Pan Marek Szpara – tak, tak Komisja jak najbardziej opiniowała pozytywnie to potwierdzam.
Ale pojawiły się nowe elementy, o których Komisja na spotkaniu nie wiedziała. Mamy tutaj
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obraz z jednej strony Pana Radnego Ocha z drugiej strony mamy wyjaśnienie Pana Starosty.
Bardzo proszę o kilkuminutową przerwę.
Pan Robert Pieszczoch - proszę złożyć wniosek oficjalny.
Pan Roman Konieczny – w tym momencie muszę jednak zadać to pytanie. Chciałem zapytać
Pana Starostę, to jest nasza kolejna promesa już powodziowa, która to już będzie czwarta,
piąta już nie liczę tego. Czym się różniła procedura skierowywania wniosku o przyznanie w
tym wypadku od wszystkich poprzednich, bo według mnie niczym. Nigdy nie było
konsultowane i dlaczego ktoś się nagle ocknął i mówi, że trzeba coś zmienić tylko dlatego, że
nie trafiło się jakiejś drogi, którą się chciało bo ja nie rozumiem czegoś tu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- przychylam się do Pana wypowiedzi niczym się nie różniła.
Pan Wojciech Pajestka- Szanowni Państwo, odnośnie tego projektu uchwały tak sobie
myślałem słuchając wypowiedzi Pana Radnego Ocha i Pana Starosty Niżnika, że powinny tu
paść dosyć mocne słowa, ja tych słów dzisiaj oszczędzę. Jednak Szanowni Państwo nasuwa
się jeszcze jedna sprzeczność. Jeżeli Państwo czytali protokół z posiedzenia Zarządu dot.
opiniowania tej uchwały wszyscy to możemy powiedzieć, ponieważ to jest jawne posiedzenia
Zarządu, protokoły z posiedzeń Zarządu można przeczytać dyskusja trwała ponad godzinę
Szanowni Państwo nad tym projektem uchwały. Natomiast w projekcie uchwały…
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - nie ma protokołu, ja przepraszam.
Pan Wojciech Pajestka – ja widziałem protokół.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ale nie ma protokołu jeszcze.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Radny to proszę powiedzieć skąd Pan to widział ?
Pan Wojciech Pajestka – widziałem protokół, dyskutowaliśmy z Panem członkiem Zarządu,
radnym Ochem nad protokołem. Chyba członkowie Zarządu otrzymali protokół, tak?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - nie ma żadnego protokołu, nic nie podpisywaliśmy. Nie
wiem skąd Pan ma takie informacje?
Pan Waldemar Och – ja udzieliłem takich informacji Panu Radnemu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – dyskusja była w przerwie a nie na Zarządzie jeżeli mam być
precyzyjny.
Pan Wojciech Pajestka – dobrze Szanowni Państwo kończąc ten wątek, jeżeli to nie jest
protokół tylko projekt protokołu jeżeli by tak można nazwać.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – dyskusja była w trakcie przerwy.
Pan Wojciech Pajestka - rozumiem. Nie mówię o dyskusji, mówię o wyniku głosowania
Panie Starosto. Wynik głosowania jest tam błędnie wpisany, ponieważ jest tam 3 osoby za, 1przeciw, 1 wstrzymująca się, a de fakto podczas głosowania…
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Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ale nie ma protokołu.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Radny ale Pan mówi jakieś nieprawdziwe rzeczy. Chcę
powiedzieć, że za wprowadzanie opinii publicznej w błąd są z tego określone konsekwencje.
Żeby wszyscy Radni mieli tą świadomość.
Pan Wojciech Pajestka – dobrze. Oczywiście konsekwencje są Panie Przewodniczący, tak
samo jak wprowadzanie Radnych w błąd jeżeli chodzi o uchwałę, która została dzisiaj zdjęta.
Ja Szanowni Państwo wracając do uchwały tej o której mowa z całą stanowczością muszę
stwierdzić, że jako Radny z terenu miasta Sanoka jest nas dziewięciu, taki podział
kwalifikowania tych dróg, które zostały nam zaproponowane jest nie do przyjęcia.
Oczywiście tak jak powiedział tutaj Pan Radny Och, ta ul. Marii Konopnickiej to jest taka
ściema, ponieważ opinia publiczna niech się dowie że nie chodzi o tą drogę, która jest na
terenie Miasta tylko poza granicami Miasta jest to Gmina wiejska Miasta Sanoka, prowadząca
droga do Płowiec. Ja bym Szanowni Państwo chciał, żebyśmy może na następny raz
troszeczkę może bardziej przyjrzeli się temu sercu Miasta Sanoka, tutaj gdzie ruch jest
najbardziej natężony. Ja wiem Szanowni Państwo Pan Starosta odpowie i członkowie
Zarządu, że będziemy realizować drogę ul. Kościuszki, realizować drogę ul. Jagiellońską oby
nam się udało to zrobić ale naprawdę ta uchwała zaproponowana tutaj przez Zarząd Powiatu
jest dla mnie jako radnego z Miasta Sanoka nie do przyjęcia. Dziękuję bardzo.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – ja chciałem tylko jedną rzecz odpowiedzieć, żeby było jasne.
W ramach tych środków nie możemy remontować dróg o których wspomniał Pan Radny
Pajestka dlatego w swoim sprawozdaniu powiedziałem, że jesteśmy na etapie projektowania
dróg przez Sanok, jeżeli chodzi o ścisłość i jest podjęta uchwała Zarządu aby złożyć wniosek
do tzw. Schetynówek w tym roku i realizować zadanie w przyszłym roku. Mówimy o
ul. Rymanowskiej, Kościuszki, Jagiellońskiej i ul. Podgórze. W ramach środków
powodziowych co Pan Radny Och wspomniał mogliśmy realizować, została jeszcze droga
ul. Robotnicza, ale to nie jest ostatnia promesa jak Pan Radny Konieczny wcześniej zauważył
jest to kolejna promesa dla nas, tak że jest możliwość starania się o kolejne promesy w
kolejnym etapie w kolejnym czasie.
Pan Wojciech Pajestka – ja oczywiście ad wocem do Pana Starosty. Bardzo się cieszę z tej
deklaracji Pana Starosty czyli mamy przez to rozumieć, że następna promesa jeżeli taka trafi a
niewątpliwie trafi do Starostwa, będzie bardziej skierowana na Sanok a odpowiadając na Pana
pytanie ja wcale nie powiedziałem Panie Starosto, że mówiąc o drogach ul. Rymanowska,
Kościuszki, Jagiellońska, mówię o drogach popowodziowych. Mówię, że mam nadzieję, że
one będą zrealizowane w tej kadencji obyśmy dostali dofinansowanie, oby to się udało zrobić.
Dziękuję bardzo.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – drodzy Państwo. Każde środki które otrzymujemy na
powiat każdego z nas cieszą bo to są takie warunki, że naprawdę jest z czego remontować,
ten nasz wkład nie jest taki duży, także możliwości są przeogromne i ta promesa również jak
najbardziej. Natomiast ja zgłaszałem problem i dalej zgłaszam problemu drogi w Mokrem. To
nie że tamtędy jeżdżę i ktoś mi kiedyś powiedział, że wszystkie drogi w Gminie Zagórz są
wyremontowane, czego najlepszy dowód, że ta droga nie jest wyremontowana. Argumentem
na to, żeby jak najszybciej tą drogę wyremontować jest to, że w tym roku rozpocznie się
remont drogi relacji Zagórz- Komańcza. Tu na pewno kierownik Radny nasz kolega Marek
Szpara coś wie na ten temat więcej i tam są do przebudowy mosty. Jeżeli będą rozburzone
mosty bo takie jest założenie to na pewno musi być alternatywa przejazdu w kierunku do
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Komańczy z Zagórza z Sanoka. Jest dwie drogi oczywiście. Jedna droga prowadzi właśnie
przez Mokre, druga przez Bukowsko. Na dzień dzisiejszy mamy oczywiście nadzieję, że jak
najszybciej będzie zrobiona to góra „Morochowska”, bo część drogi jakby do Mokrego jest
praktycznie już na ukończeniu poprzez Niebieszczany poprzez Poraż. Natomiast dojazd
będzie utrudniony. I kto pojedzie z Leska to albo pojedzie alternatywa przez Cisnę na około
albo przez Mokre. Na dzień dzisiejszy stan techniczny tej drogi jest naprawdę bardzo, bardzo
zły. I tutaj taka prośba właśnie czy by się nad tym tematem nie pochylić, natomiast środków
w tym roku na pewno promesy nie będzie. Obserwując to co się stało w naszym kraju te
wszystkie powodzie, te wszystkie huragany i nie będę zdziwiony jeżeli Rząd przeznaczy w te
miejsca gdzie jest ta większa potrzeba. Dziękuję.
Pani Grażyna Borek – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Właściwie bardzo dużo w tych
wypowiedziach jest egoizmu. Myślę, że tego jako Radni musimy się wyzbyć. Tego
przykładem jest działanie moje jako członka Zarządu oraz moich kolegów z Gminy Zarszyn.
Jeżeli popatrzeć na statystyki myśmy naprawdę tych pieniędzy dostali mniej ale nigdy nie
wszczynaliśmy żadnej awantury i dzisiaj ta awantura również nie powinna mieć miejsca.
Przedyskutowaliśmy ostatnio na Zarządzie jak było to powiedziane kilka godzin pewnie ale
efekt jest taki trzy do dwóch i uważam, że tutaj Pan Przewodniczący powinien kończyć
dyskusję i powinniśmy podjąć decyzję taką żeby się nie ośmieszać. Jest to moment w którym
tych środków wykorzystujemy bardzo dużo a przy dobrej polityce i zgodzie prawdopodobnie
możemy ich wykorzystać znacznie więcej. Dziękuję bardzo.
Pan Roman Konieczny – to właściwie już Pani Radna Borek powiedziała ja bym wnioskował
wręcz oficjalnie można w nieskończoność dyskutować o drodze, proponował bym przejść do
głosowania bo to do niczego nie prowadzi.
Pan Robert Pieszczoch –jeszcze Panie Radny dwie osoby było zgłoszone. Pan Radny Fal
bardzo proszę.
Pan Stanisław Fal – dziękuję Panie Przewodniczący. Panie i Panowie Radni. Rzeczywiście
Pan Starosta Niżnik określił, potrzeb w zakresie remontów dróg jest ogrom na terenie
powiatu sanockiego, łącznie z przeprawami mostowymi. Z wyliczenia wynika, że to kwota
260 mln zł. Nie mniej jednak wydaje mi się Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, że
pewne priorytety w zakresie podziału tych środków winny być jednak uwzględnione, choćby
nawet ten priorytet co Pan Radny Wicestarosta Krawczyk przytoczył, że jeżeli załóżmy droga
wojewódzka Zagórz-Komańcza zacznie być remontowana a stanie się to w roku bieżącym to
wystąpią pewne utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców Gmin Komańcza i Zagórz.
W związku z tym należało by się pochylić i podejść poważnie do problemu drogi objazdu.
W tym przypadku to pewnie droga Prusiek-Wysoczany. Ktoś powie, że rozjeżdżą tą drogę
jeśli się poprawi, no jakiś objazd jest konieczny, to nie ulega wątpliwości. Choćby nawet
puścić auta osobowe. Trzeba pamiętać, że na terenie tych dwóch Gmin Zagórz-Komańcza to
mieszka łącznie prawie 19 tys. mieszkańców. Chciałbym jeszcze taki argument poddać pod
rozwagę, że Zarząd pewnie wskazał wcześniej priorytety w zakresie szkód wyrządzonych
przez powódź na drogach powiatowych do województwa. Nie mniej jednak te priorytety w
każdym momencie mogą zostać zmienione. Dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję Panie Radny, jeszcze bardzo krótko bym prosił Pan Radny
Och.
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Pan Waldemar Och – proszę Państwa. Wypada mi oczywiście ustosunkować się do tego co
przedstawiłem. Chcę powiedzieć w taki sposób, Szanowni Państwo nie będę się odnosić tutaj
w szerszym zakresie do kompetencji czy niekompetencji niech o tym świadczy zdjęcie
punktów dot. klimatyzacji, gdzie są te kompetencje a gdzie ich nie ma. To jest jakby
pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o drogę Krzemienna- Raczkowa a w zasadzie zanim
jeszcze o tym powiem. Szanowni Państwo, to nie jest tak jak Pan radny Roman tutaj mówił,
że to jest kwestia czy Pani Grażyna, że jest to kwestia pewnych ambicji które się odzywają, to
nie jest w tym rzecz. Państwu mówiłem wyraźnie. Mnie chodzi o procedurę jasną, przejrzystą
dotyczącą sposobu kwalifikowania. Niech ona będzie wypracowana przez Komisję, niech ona
będzie skonsultowana z Zarządem, niech odbywa się w sposób przejrzysty i w sposób taki
jaki powinna być a nie pierwsze kierujemy pisma na zewnątrz do Wojewody do MSWiA
i wskazujemy, które odcinki dróg a później dostajemy projekt uchwały, że te odcinki dróg
trzeba realizować. Apropo kilometraża proszę Państwa, mam naprawdę poważne wątpliwości
i proszę zwrócić na to uwagę. Nie jest tak, jak przede mną mówił Pan Starosta, że są to tylko
odcinki w jednej z dróg 50-cio czy stu metrowe, oprócz 50-ciu i dwustu metrowych proszę
Państwa są dwa odcinki liczące prawie po kilometrze. Łącznie w drodze Raczkowa- Jurowce
jest dodatkowo, jest w ramach tych strat powodziowych blisko 2,5 km. A więc to już jest
praktycznie jakby kolejna nowa droga. I co najważniejsze w tym wszystkim, nawiązuję do
protokołu powodziowego wymienione są odcinki i proszę sobie zwrócić na to uwagę od
12+229 do 17+037, natomiast w uchwale są odcinki od 12+950 aż do 19+453.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ale z którego protokołu jeszcze raz, 2008, 2009, 2010, 2011.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Starosto bardzo proszę. Panie Radny, ale bardzo bym prosił,
żeby to było rzeczowo i krótko. Bo już dosyć długo o jednym debatujemy.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący. Debatujemy na temat projektu uchwały, to nie
jest bagatelna sprawa.
Pan Robert Pieszczoch – tak, ale cały czas powtarzamy to samo.
Pan Waldemar Och - 3.700.000 zł i bardzo proszę jeszcze bez jakichkolwiek epitetów czy to
nas naraża na śmieszność czy nie na śmieszność, gospodarujemy publicznymi pieniędzmi i
tam gdzie są publiczne pieniądze proszę Państwa nie ma ani śmieszności, jeżeli ktokolwiek
ma wątpliwości niezależnie od tego z której strony grupy pochodzi.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ale rzecz nie polega na tym Szanowni Państwo żeby
wprowadzać w błąd i poprzez wprowadzanie w błąd mówić, że trzeba coś zdjąć, nie głosować
czy jeszcze inna sytuacja. Jeszcze raz podkreślam, protokoły liczą się od 2008 roku co roku.
Nie jest wybiórczo traktowanie 2010 czy 2011 roku, a można łączyć.
Pan Marek Szpara – Panie Przewodniczący ja składam oficjalny wniosek o ogłoszenie
kilkuminutowej przerwy celem konsultacji w składzie Komisji Transportu.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady poddał wniosek Pana Marka Szpary o
ogłoszenie 10 minut przerwy pod głosowanie.
Za powyższym wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw-7 radnych.
Pan Robert Pieszczoch ogłosił 10 minut przerwy. ( 1800 – 1810).
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Po przerwie wznowiono obrady.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poprosił o zabranie głosu Pana Marka Szparę,
Przewodniczącego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Pan Marek Szpara – Komisja Transportu po spotkaniu podtrzymuje pozytywną opinię dla
uchwały druk nr 314, zwracamy się jednocześnie z prośbą do Zarządu o przyjęcie naszego
wniosku, który był złożony w dniu wczorajszym do Zarządu i o zmianę procedur dot.
wyznaczania dróg do wykonania w promesach następnych. Dziękuję bardzo.
Pan Waldemar Och – bardzo proszę Pana Przewodniczącego o kilka słów uzasadnienia tego
stanu rzeczy.
Pan Marek Szpara – Komisja stwierdziła, że podtrzymuje opinię dlatego że trzeba wskazać
się na to, że i w roku 2011 i w roku 2012 Zarząd Powiatu Sanockiego pozyskał znaczące
środki, mnie jako długoletniemu drogowcowi jest bardzo przyjemnie reprezentować tego typu
Komisję, która ma możliwość opiniowania i wydawania dużych pieniędzy, stosunkowo
dużych pieniędzy jak stwierdził Pan Starosta to dzisiaj kwota 200 mln zł była by dalej
niesatysfakcjonująca dla powiatu. Ja sądzę, że podwojenie tej kwoty dalej nie było by
wystarczające. Czyli jak widzimy potrzeby jeśli chodzi o drogi i obiekty inżynierskie na
terenie powiatu, przypomnę 263 chyba kilometry dróg jak dobrze pamiętam 63 obiekty
mostowe to są duże potrzeby, to są znaczące potrzeby. Zrozumiałym jest, że o każdą kwotę
procedujemy i to jest bardzo istotne w tym, żeby tak było dalej. Wnosimy o to, żeby docenić
rolę Komisji w procedurze wyznaczania tych dróg, bardzo o to prosimy bo czujemy się
niedocenieni i mamy zbyt mało pracy jakby w tym przedmiocie.
Pan Waldemar Och - przepraszam bardzo ale ja tutaj nic nie usłyszałem uzasadnienia w
sprawie tej uchwały. To było bardzo ogólne uzasadnienie pod którym ja się również
podpisuję.
Pan Roman Konieczny – ja jestem członkiem tej Komisji i czuję się niezręcznie w tym
momencie to nie Komisja przygotowywała uchwałę tylko Zarząd. Nie wiem, Pan jest chyba
członkiem i wyście powinni uzasadnić to sami dla siebie a my mamy tylko do oceny. My nie
będziemy przecież uzasadniać waszych projektów uchwał. Bez przesady.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Zamykam dyskusję, poddaję projekt
uchwały pod głosowanie. Kto z Pań i Panów radnych jest za tak przedstawionym projektem
uchwały?
Za w/w projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-3 radnych, wstrzymało się - 2
radnych.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 304 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/229/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2012 rok, została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
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Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 305 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod
nazwą „Wspólne działanie – wspólny sukces” w ramach konkursu
nr 17/POKL/6.1.1/2012 Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.” ( druk 315).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Marian Czubek.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Przewodniczący 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 305 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod
nazwą
„Wspólne
działanie
–
wspólny
sukces”
w
ramach
konkursu
nr 17/POKL/6.1.1/2012 Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie”, poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,” została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 306 o zamiarze przystąpienia Powiatu Sanockiego do
konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 –Programy kompleksowego wspomagania
szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach
wymagających szczególnego wsparcia współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół. ( druk 316).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan
Marian Czubek.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
Pan Józef Baszak - Panie Przewodniczący, proszę Radnych. Ja z dużą uwagą przeczytałem
ten projekt uchwały. I uważam, że jesteśmy na progu tych kłopotów, które ma dzisiaj Grecja.
My za 5 lat tak jak oni będziemy szukać pieniędzy. My tych pieniędzy zaczynamy wydawać
dzisiaj bez względu na to skąd te źródła pochodzą. Na lewo i prawo. I ten projekt jest w tej
chwili dokładnym przykładem tego, że wydajemy pieniądze nie mając z tego żadnych
korzyści, żadnych celów, kompletnie nic. Nie stwierdziłem bowiem tutaj w końcówce
realizacji tego projektu, żadnych osiągnięć związanych z tym dla powiatu. Wręcz odwrotnie,
uważam, że podjęta ta uchwała przez Radę Powiatu jest tylko fikcją. Jest tylko podstawą
prawną, która upoważni określoną, niewielką ilość osób poprzez określone działanie jako
wielką chałturę. Nic więcej. I dlatego uważam, że to jest duże nieporozumienie i nie bieżmy
tego, bo przyczynimy się do naszych kłopotów finansowych w najbliższym czasie. Dziękuję
bardzo.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - ja chciałem tylko odpowiedzieć i poinformować. Ten projekt
jest realizowany z działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i on jest w 100%
finansowany. Sprawa dotyczy kształcenia nauczycieli. To jest projekt realizowany wspólnie
przez nasz CDN i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Są to działania, które uzupełnią do
tej pory wypracowane wnioski. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia dla nas jeżeli chodzi o
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wsparcie. Ewentualne zagrożenie jest takie, jeśli byśmy niewłaściwie zrealizowali projekt,
musielibyśmy te pieniądze oddać. Także to jest 100% finansowania z POKL.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał w/w projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymał się-1 radny.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 306 o zamiarze przystąpienia Powiatu Sanockiego do
konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 –Programy kompleksowego wspomagania szkół
oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających
szczególnego wsparcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III.
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,
została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Ad. 22 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Tadeusz Nabywaniec Radny Powiatu Sanockiego złożył Interpelację (zał. nr 24 do
protokołu).
Pan Wojciech Pajestka – ja mam zapytanie do Pana Starosty w imieniu Grupy i Ruchu
Przewodnickiego tutaj z terenu Sanoka i okolic. Panie Starosto kto przygotowywał tablicę
informacyjną bardzo ładną nota bene przy sanockim Zamku przy wejściu do sanockiego
Zamku. Posiadającą logo powiatu sanockiego, herb powiatu sanockiego oraz logo Urzędu
Marszałkowskiego i herb?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tablica jest przygotowana przez Muzeum Historyczne w
Sanoku oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Skansenie w Sanoku.
Pan Wojciech Pajestka - dziękuję bardzo.
Ad. 23 Wnioski i oświadczenia.
Pan Tadeusz Nabywaniec –Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dwie drobne rzeczy na
które chciałbym zwrócić uwagę i wnioskować: Na trawnikach przy ul. Jana Pawła, ul.
Traugutta, ul. Białogórskiej w Sanoku, trawa jest bardzo wysoka, w wielu miejscach jest to
kilkadziesiąt centymetrów a jest to trakt który wiedzie do Skansenu, stąd wniosek aby ta
trawa została wykoszona. Również od strony ul. Mickiewicza aby zostały uprzątnięte czy
zlikwidowane „odrosty”, które są już na tyle duże a są przy drzewach i nie wygląda to zbyt
estetycznie. Drugi wniosek, który mi się nasunął po dzisiejszych obradach naszej komisji,
którą prowadziłem, stąd wnioskował bym aby zająć się podstawowymi dwoma dokumentami
tj. Statutem Powiatu i Regulaminem działania Rady gdyż są zapisy, które nie są zgodne z
obowiązującym obecnie prawem, są też zapisy, które nie regulują pewnych kwestii jak
choćby prowadzenia komisji którą dzisiaj prowadziłem a pewnie nie powinienem i są zapisy,
które nie przystają do rzeczywistości.
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Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, pytanie do Pana kieruję. Proszę o uzasadnienie
wycofania projektów uchwał dotyczących klimatyzacji, ponieważ jest taki obowiązujący
zwyczaj, że projekty uchwał, które się wprowadza pod obrady Rady Powiatu posiadają
uzasadnienie i uzasadnienie powinny posiadać również argumenty przedstawione za
wycofaniem. Ja takie uzasadnienie chciałem Państwu przedstawić, Pan mi przerwał w tym
momencie i chcę w tym momencie powiedzieć dlaczego żeśmy przedstawili a równocześnie
usłyszeć dlaczego Pan osobiście wziął na siebie ciężar. Czy to nie była czasami obawa przed
opinią publiczną, która bardzo szeroko została zainteresowana sprawą klimatyzacji do
Starostwa Powiatowego. Ja swoje uzasadnienie chcę teraz wyartykułować i proszę mi w tym
momencie nie przerywać. Przepraszam, to jest punkt w którym są „wnioski i oświadczenia” i
mam tego typu prawo, skoro Pan mi przerwał wcześniej. Chcę Panu powiedzieć, że Pana rola
sprowadza się do organizowania pracy Rady i prowadzenia obrad sesji. A nie jakichkolwiek
epitetów czy to pod adresem któregokolwiek z radnych, czy pod adresem Pana
Przewodniczącego Pajestki, posądzanie o jakąś medialność. Wracając do tematu. Proszę
Państwa, zdecydowaliśmy się na zniesienie tego punktu, ponieważ to było kompletne
nieporozumienie. Wydatkowanie kwoty z budżetu w tym momencie 200.000 zł na
klimatyzację, gdzie jest szereg zadań nie zrealizowanych, gdzie zostaliśmy zupełnie
wprowadzeni w błąd, bo mówi się w uzasadnieniu o jakichkolwiek przepisach BHP. Chcę
Państwu oświadczyć lub też ewentualnie zapytać. Gdzie są takie przepisy BHP które nakazują
we wszystkich pomieszczeniach biurowych instalowanie klimatyzacji. Otóż wiem, że mi nikt
nie odpowie. Nie ma takich przepisów proszę Państwa. Jedyne przepisy to są ogólne zasady
BHP, które mówią o tym, że jak jest temperatura powyżej 28 stopni, trzeba zabezpieczyć
wodę. Więc proszę Państwa to jest bardzo duży wydatek uzasadniony błahym byle jakim
powodem. I w taki sposób przyjmuje się wniosek o podjęcie uchwały przez Radę. A teraz
chciałbym usłyszeć od Pana Przewodniczącego uzasadnienie wycofania.
Pan Robert Pieszczoch – to ja w pierwszej kolejności odniosę się do Pana słów. Powiem Panu
tak, to Pan jest członkiem Zarządu i z tego co wszystkim wiadomo to projekty uchwał
stamtąd wypływają. Więc to raczej sam sobie Pan musi zadać pytanie.
Pan Waldemar Och - Nie poparłem tego wniosku na Zarządzie do Pańskiej wiedzy.
Pan Robert Pieszczoch - ja nie brałem ciężaru za nikogo, tylko przeglądając wszystkie
projekty uchwał i ze względu, teraz panu mówię jaka jest moja argumentacja, ze względu na
absencję radnych, urlopy, na komisjach merytorycznych Rady Powiatu i nie omówienie w
szczegółach w/w projektów wnosiłem o wycofanie z porządku dzisiejszych obrad.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący ad wocem. Ale komisje zaopiniowały
pozytywnie jak słyszeliśmy.
Pan Robert Pieszczoch – ale było bardzo dużo nieobecności więc proszę.
Pan Waldemar Och – dobrze, przyjmuję Pańską wersję do wiadomości.
Pan Wojciech Pajestka – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja również chciałem odnieść
się do tego zniesionego dzisiaj punktu uchwały i prosić Pana Starostę, chciałem oświadczyć
aby osoby, które przygotowują uzasadnienia projektów uchwał a zdarza się to nie po raz
pierwszy, nie zostały wprowadzone w błąd. Bo podobna sytuacja miała miejsce jeżeli chodzi
o halę przy I LO co z resztą było szeroko komentowane na łamach regionalnej prasy.
Natomiast uchwała dzisiejsza była naprawdę, Pan Przewodniczący do mnie powiedział, że
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wprowadzanie opinii publicznej jest karalne a wprowadzanie Radnych w błąd i pisanie
w uzasadnieniu uchwały nieprawdy to już jest naprawdę szczyt wszystkiego. Chciałem, żeby
Pan Starosta zwrócił na to uwagę i osobom, które przygotowują projekty uchwał zwrócił na to
uwagę aby następnym razem nie popełniały tego błędu i starały się pisać merytorycznie a nie
wyssane z palca fakty, które nie mają pokrycia w rzeczywistości ani w żadnych
uregulowaniach i przepisach prawnych a ze swej strony mogę tylko powiedzieć, że Szanowni
Państwo mam nadzieję Panie Przewodniczący, że jak ci wszyscy Radni wrócą z urlopów ten
projekt uchwały dot. montażu klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Sanoku i na
Kościuszki nie powróci na obrady sesji Rady Powiatu ponieważ myślę, że bylibyśmy
ewenementem i śmiała by się z nas cała Polska, że w takim momencie, w takim etapie jak
jesteśmy na takim zadłużeniu montujemy klimatyzację dla urzędników Starostwa
Powiatowego. Dziękuję bardzo.
Ad. 24 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXIV sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.
Protokołowała
Joanna Jankowska
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