Protokół
XLVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 30 grudnia 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XLVIII 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 20 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XLVIII 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 wpłynęły dodatkowe
projekty uchwał w ustawowym terminie. Przewodniczący Rady zaproponował aby projekty
uchwał otrzymały kolejno:
Punkt 22. Projekt uchwały druk 534
Punkt 23. Projekt uchwały druk 535
Punkt 24. Projekt uchwały druk 536
Punkt 25. Projekt uchwały druk 537
Punkt 26. Projekt uchwały druk 538
Punkt 27. Interpelacje i zapytania radnych
Punkt 28. Wnioski i oświadczenia
Punkt 29. Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś pytania do
porządku obrad?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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, Wiceprzewodnicząca Pani
Agnieszka Haduch. Komisja obradowała 3 razy. Omówiono projekt budżetu na
2014 rok. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
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2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się 4 razy. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Omówiono i
zaopiniowano projekt budżetu na 2014 rok.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się 3 razy. Komisja wydała opinię do projektów uchwał na sesję.
Zaopiniowano negatywnie projekt budżetu na 2014 rok.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja między sesjami odbyła 5 posiedzeń. Omówiono i
zaopiniowano projekt budżetu na 2014 rok. Zaopiniowano projekt uchwały na sesję.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami
odbyła dwa posiedzenia. Tematem posiedzeń było omówienie i zaopiniowanie
projektu budżetu na 2014 rok.
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.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto, mam tylko
jedno pytanie. Jak ewentualnie zakończyły się rozmowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Heleny Kosiny ? Czy takie trwają czy już są zakończone? Czy w ogóle się nie odbyły?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – wystosowaliśmy kilka pism do Towarzystwa Przyjaciół
Kosiny, wyznaczyliśmy też terminy na odpowiedź. Do dzisiaj żadna odpowiedź, przynajmniej
mi nie wiadomo o tym, nie wpłynęła do Starostwa Powiatowego.

Ad. 6 Debata nad uchwałą budżetową:
a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę
lub osobę przez niego wyznaczoną.
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem odczytała Pani Krystyna Chrząszcz
Skarbnik Powiatu. ( w zał. nr 7 do protokołu).
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b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
Opinię RIO odczytała Pani Krystyna Chrząszcz Skarbnik Powiatu. Opinia RIO stanowi
zał. nr 8 do protokołu.
c) odczytanie opinii Komisji stałych,


Pan Marian Futyma Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego odczytał opinię Komisji do projektu budżetu na 2014 rok ( w zał. nr 9
do protokołu).



Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech –
opinia komisji do projektu budżetu na 2014 rok jest pozytywna.



Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski - opinia
komisji do projektu budżetu na 2014 rok jest negatywna.



Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara- opinia komisji do projektu budżetu
na 2014 rok jest pozytywna.



Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal - opinia komisji do projektu budżetu na 2014 rok jest pozytywna.



Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd - opinia komisji do projektu
budżetu na 2014 rok jest pozytywna.
d/ przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w
opiniach komisji stałych, które może być:
• negatywne lub,
• przychylające się do wniosków w całości lub poszczególnych punktach;

Stanowisko Zarządu odczytał Pan Sebastian Niżnik, Starosta Powiatu. ( w załączeniu do
protokołu nr 10.)
e/ odczytanie propozycji wniosków zgłaszanych przed rozpoczęciem sesji przez
radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

Pan Robert Pieszczoch poinformował, że przed sesją do Prezydium Rady nie wpłynął żaden
taki wniosek.
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f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały
(druk 518).
Autopoprawki odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. (w zał.
nr 11 do protokołu).
g) dyskusja nad projektem budżetu.
Głos zabrała Pani Agnieszka Haduch. Przedstawiła stanowisko w imieniu radnych Platformy
Obywatelskiej w sprawie projektu budżetu na 2014 rok. ( zał. nr 12 do protokołu.)
Głos w dyskusji zabrała Pani Grażyna Borek w imieniu radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego. (zał. nr 13 do protokołu).
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem zadać pytanie, ponieważ
spore dyskusje wywoływała inwestycja związana z halą przy I LO. Na kolejnych komisjach
zapadało pytanie czy jest możliwość rozłożenia w czasie dokończenia tej inwestycji, ze
względu na to, że inwestycja realizowana jest w przeważającej części ze środków własnych
powiatu sanockiego czy to również z kredytu. Uwagi, które przedstawiła przede mną Pani
Borek, myślę, że nie oddają tego co było faktycznie tematem dyskusji. Myślę, że nikt z
radnych nie jest za tym aby przerwać inwestycję dokończenia hali przy I LO, natomiast
dyskusja dotyczyła tego aby zrobić wszystko żeby rozłożyć tą inwestycję na kolejne lata,
ewentualnie na przyszły rok. Miało być wysłane pytanie do Ministerstwa z prośbą czy z
wyjaśnieniem czy jest taka możliwość aby przenieść w czasie zakończenie tej inwestycji z
tego roku na rok ewentualnie kolejny. To jest bardzo istotne ze względu na te środki, które
musimy wyłożyć, środki własne z budżetu. Dlatego ja ze swojej strony, ze strony radnych
Polski Razem chcę powiedzieć, że nie jesteśmy przeciwni budowie hali, jak najbardziej
jesteśmy za tym, ale jesteśmy za tym aby ta budowa realizowana była przede wszystkim ze
środków zewnętrznych, a w drugiej kolejności żeby jeśli jest możliwość rozłożyć w czasie
zakończenie tej inwestycji. Pytanie czy jest już ta odpowiedź z Ministerstwa o możliwości
przesunięcia terminu zakończenia, czy jej nie ma.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o realizację hali, podobne
dofinansowanie w tym programie zostały zrealizowane m.in. w Gminie Zagórz, w Gminie
Sanok, w Gminie Bukowsko, w Gminie Besko. Nie jest to żaden wyjątkowy program,
w którym my bierzemy udział. Podobnie jest realizowana hala przy PWSZ. Jest to program o
podobnym finansowaniu jak Orliki. Czyli na poziomie 33% wartości inwestycji. Jest
możliwość pozyskania innych środków i mam nadzieję, że taka możliwość wkrótce się
pojawi. Mówię o perspektywie na lata 2014 – 2020. Jak wszyscy wiemy możliwość
kwalifikowania środków jeżeli program nie stanowi inaczej jest od 1 stycznia 2014 roku.
Realizując to zadanie zakładaliśmy, że większa część tej inwestycji będzie realizowana w
2014 roku. Liczymy na to, że po ogłoszeniu programów operacyjnych i RPO na nową
perspektywę Powiat Sanocki będzie mógł starać się o zwiększenie tego dofinansowania. Na
dzień dzisiejszy, dziś można powiedzieć, że nie ma jeszcze ogłoszonych programów. Są
pewne priorytety na dużym poziomie ogólności, mówię tutaj o Komisji Europejskiej i
negocjacji na poziomie Rząd –Komisja Europejska. Jeżeli chodzi o odpowiedź z Ministerstwa
Sportu, które wspiera obok Urzędu Marszałkowskiego tą inwestycję, mamy taką odpowiedź,
że niestety nie możemy wydłużyć realizacji tego przedsięwzięcia. Istnieją tylko i wyłącznie
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przesłanki o których mówiliśmy też na Komisjach dotyczące zjawisk atmosferycznych czyli
w tym wypadku jakiś wyraźnych mrozów, lub wichur lub jeszcze innych, które mają wpływ
na realizację tej inwestycji. U nas na przestrzeni dwóch lat realizacji tego zadania wystąpiły
takie warunki odnotowane w dzienniku budowy co wydłuża naszą inwestycję o miesiąc.
Niestety nie daje możliwości wydłużenia o kolejne lata. Dziękuję bardzo.
Pan Adam Drozd - Panie Przewodniczący w związku z tym, że nie można rozłożyć w czasie
dokończenia tej inwestycji w związku jak my uważamy z za małym zaangażowaniem
Zarządu w pozyskiwanie środków na te inwestycje m.in. na ta inwestycję związaną z budową
hali, radni Polski Razem nie będą mogli poprzeć tego budżetu.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wiele o budżecie było
powiedziane. Ja zwrócę uwagę tylko na dwie, trzy pozycje i prosiłbym aby Pan Starosta
przedstawił jakie ewentualnie są zamysły na rok 2014. Chodzi mi przede wszystkim o
oświatę. Jest to największy wydatek ponad 43% budżetu. Oświata to rzecz bardzo ważna,
kształcenie młodego pokolenia bardzo ważne, i to kształcenie musi kosztować. W budżecie
powiatu jeśli się mylę, proszę mnie sprostować, szacuję, że budżet na oświatę jest
niedoszacowany w kwocie około 3.500.000 zł. Jakie są pomysły na przyszły rok by taką
kwotę znaleźć gdyż strukturę jaką posiadamy szkół ponadgimnazjalnych ta struktura
pokazuje, że te minimalne wydatki na prowadzenie oświaty muszą być w granicach co
najmniej 41 mln zł, choć ja uważam, że powinny być nieco wyższe.
Drugi problem o czym była też mowa, Muzeum Historyczne. Na Muzeum Historyczne na
jego działalność w przyszłym roku jest potrzebna kwota sądzę około 2 mln zł. W tej chwili
w projekcie budżetu mamy zapisaną kwotę 700.000 zł z budżetu powiatu sanockiego. Może
dojść do tego oczywiście dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego,
wypracowane środki przez samo Muzeum i gdyby to wszystko zsumować to jednak dalej mi
brakuje około 350.000 zł na normalne funkcjonowanie Muzeum Historycznego w Sanoku.
Stąd też moje pytanie jaki jest pomysł na to aby takie środki znaleźć a co się stanie gdy się
okaże, że np. nie będzie dofinansowania zewnętrznego.
Trzecia rzecz, poruszana była sprawa hali sportowej przy I LO. Z pewnością inwestycja
będzie realizowana, natomiast faktycznie ta struktura dofinansowania nie miała być taka jaka
jest, gdyż dobrze pamiętam kiedy również na komisjach byłem przekonywany, że
dofinansowanie z zewnątrz będzie dużo większe. Koszty inwestycji to około 3.300.000 zł.
Z tego niecały 1 milion dofinansowania z zewnątrz. A więc środki, które musimy przeznaczyć
z budżetu powiatu są dosyć wysokie a tak przecież być nie miało. Również w tym budżecie
brakuje mi jednak środków finansowych, pieniędzy na podwyżki dla pracowników. Jest tam
zagwarantowany niewielki wskaźnik, jednak już dosyć dawno pracownicy Starostwa takich
podwyżek nie otrzymali. Jak wiemy koszty utrzymania z miesiąca na miesiąc wzrastają. Tych
rzeczy mi tutaj brakuje. Również zwracam uwagę na to, że zaplanowano w projekcie budżetu
wyprzedaż majątku na kwotę około 3.300.000 zł ale tam również jest choćby ta sporna
sprawa budynku wraz z parcelą przy ul. Sienkiewicza, która została wyceniona moim
zdaniem zaledwie 1.050.000 zł. Moim zdaniem to stanowczo za mało. Dziękuję.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – w dużej części można się zgodzić z panem radnym,
ponieważ idealna sytuacja była by taka gdyby w naszych budżetach nie tylko budżecie
powiatu ale i w budżecie domowym znalazły się pieniądze na wszystko co sobie wymarzymy
i co zapragniemy. Niestety te budżety są ograniczone. Nasz budżet powiatowy również jest
ograniczony i trzeba popatrzeć realnie na okres tych trzech lat pracy Zarządu i pracy Rady.
Pan mówi o jakiś środkach na Muzeum Historyczne. Ja pragnę podkreślić w swoim
wystąpieniu wcześniejszym również o tym mówiłem, my we wrześniu oddaliśmy realizację
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wzgórza zamkowego inwestycje, która kosztowała nas ponad 8 mln zł. Na dziś myślę, że nie
ma takiego mądrego który by wskazał realnie ile zapłacimy w przyszłym roku za
funkcjonowanie Muzeum, ponieważ jest to nowa rzecz i te koszty są uzależnione od wielu
czynników m.in. od tego jak długo i czy intensywna czy mroźna będzie zima na przykład.
Jeżeli chodzi o środki z Urzędu Marszałkowskiego słyszycie Państwo również w mediach są
zapewnienia że w przyszłorocznym budżecie się znajdą. Jaka to będzie kwota, my też dzisiaj
nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy będzie to kwota 700.000 zł, czy będzie to kwota 0.
Także w przyszłym roku będziemy musieli się skupić na tym tak jak w poprzednich latach, to
żadne novum, że dokonujemy zmian w budżecie na bieżący. Jeżeli chodzi o oświatę mówimy
o kwocie około 3 mln zł. Gdyby nie praca, gdyby nie oszczędności w oświacie z jednej
strony z drugiej strony inwestycje, które prowadziliśmy dziś moglibyśmy mówić o kwocie
może 5 może 10 mln zł, które by brakowało do oświaty. Takie działania z naszej strony są też
wykonywane i też nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaką kwotę w przyszłym roku dołożymy
do oświaty. Wiadomym jest na pewno, że jest niż demograficzny i że tych dzieci ubywa
drastycznie. W tym roku szkolnym mamy o 311 osób mniej niż w roku ubiegłym szkolnym.
Patrząc realnie na liczbę dzieci w szkołach w niektórych szkołach, zniknęła nam jedna szkoła
średnia. My też się musimy z tym zmierzyć ale sami nie damy rady, ponieważ zmiany które
powinny w naszej ocenie nastąpić też wyżej jeżeli chodzi o zmianę czy w karcie nauczyciela
czy w wielu ustawach, które są niesprzyjające do realiów które mamy to nie mamy na to
wpływu. My możemy tylko zapewnić co się dokonuje, termomodernizacja obiektów
szkolnych, oszczędności na energii, oszczędności w wielu aspektach które udało się dokonać.
Mamy nadzieje, że to też będzie procentowało i że ta kwota o której Pan wspomniał jest to
kwota pesymistyczna dość mocno i mamy nadzieje że nie będziemy potrzebowali aż takich
pieniędzy żeby dołożyć do oświaty. Sami jako Rada Powiatu, jako Zarząd, nie jesteśmy w
stanie poczynić takich oszczędności bez wsparcia sejmu i zmian, które powinny już dawno
nastąpić m.in. w karcie nauczyciela.
Pan Jan Cyran – ja mam pytanie. Jaki zakres będzie obejmowała przewidywana do
przebudowy ul. Podgórze w przyszłym roku, zakres robót?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – jesteśmy w trakcie ustalania zakresu robót. Powiatowy
Zarząd Dróg nad nim pracuje. SPGK z którym będziemy realizować to zadanie oraz nasz
wydział inwestycji i dzisiaj nie jestem w stanie w 100% powiedzieć jaki ten zakres będzie.
Chcielibyśmy aby na pewno przede wszystkim został odremontowany chodnik i później
zobaczymy po pracach, które wykona SPGK jaki zakres byłby objęty już nawierzchnia.
Dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić, bo jak sami Państwo wiecie część kanalizacji biegnie
środkiem drogi i zobaczymy czy SPGK będzie realizowało według swoich zapewnień, czy
będzie to modernizowało wiele jeszcze czynników ale chcielibyśmy w przyszłorocznym
budżecie z PZD, SPGK i powiatem zrealizować to zadanie. Myślę, że na bieżąco będziemy
Radę informować jaki to będzie zakres.
h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.
Pan Robert Pieszczoch poinformował, że każdą autopoprawkę będziemy głosować osobno.
1) W tabeli nr 1 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się
dochody z tytułu 5% udziału w Funduszu Pracy w kwocie 10.200 zł.
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Za powyższą autopoprawką głosowało -14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-6
radnych. Autopoprawka została przyjęta.
2) W związku z powyższymi zmianami wymienionymi w pkt. 1 w tabeli nr 2 w rozdziale
85333- Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie 10.200 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-6
radnych. Autopoprawka została przyjęta.
3) W tabeli nr 2 zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – Drogi publiczne
powiatowe o kwotę 15.000 zł a zwiększa się w rozdziale 85406- Poradnie psychologicznopedagogiczne, na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dotyczącej przebudowy piętra budynku usługowo-handlowo-mieszkalnego ze
zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia poradni psychologicznopedagogicznej”.
Za powyższą autopoprawką głosowało -17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3
radnych. Autopoprawka została przyjęta.
4) W tabeli nr 2 likwiduje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 100.000 zł. a przeznacza się tę
kwotę na zakup tomografu dla SP ZOZ w Sanoku.
Za powyższą autopoprawką głosowało -19 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1
radny. Autopoprawka została przyjęta.
5) W tabeli nr 2 przekwalifikowuje się wydatki z rozdziału 80195 na rozdział 80146 projekt
„Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim”.
Za powyższą autopoprawką głosowało -15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-5
radnych. Autopoprawka została przyjęta.
6) W tabeli nr 2 w rozdziale 85495- Pozostał działalność, zmniejsza się wydatki związane
z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi o kwotę 29.950 zł a zwiększa się wydatki
statutowe o tę kwotę.
Za powyższą autopoprawką głosowało -13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-7
radnych. Autopoprawka została przyjęta.

7) Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej dotyczący planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.
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DOCHODY

85.239.206 zł – kwota z projektu
10.200 zł – 5% Funduszu Pracy
85.249.406 zł – po zmianie

WYDATKI

85.239.206 zł – kwota z projektu
10.200 zł – PUP w Sanoku
85.249.406 zł – po zmianie

Dochody bieżące – 77.592.433 zł

Wydatki bieżące – 76.592.343 zł

Dochody majątkowe – 7.656.973 zł

Wydatki majątkowe – 8.657.063 zł

Za powyższą autopoprawką głosowało -15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-5
radnych. Autopoprawka została przyjęta.
i) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych przez
Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.
Wnioski Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej:
1. Zdjęcie z Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601-obiekty sportowe „Budowa hali
sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku –
kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na:
 Kwotę 450.000 zł na 1/3 raty na tomograf komputerowy;
 Kwotę 150.000 zł na windę dla Oddziału Pulmonologii;
 Kwotę 200.000 zł na wentylację dla szpitala;
Za powyższym wnioskiem głosowało -2 radnych, przeciw-8, wstrzymało się-5
radnych. Wniosek nie uzyskał akceptacji.
2. Zdjęcie z Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601-obiekty sportowe „Budowa hali
sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku –
kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na przeniesienie Oddziału Laryngologii.
Za powyższym wnioskiem głosowało -2 radnych, przeciw-9, wstrzymało się-5
radnych. Wniosek nie uzyskał akceptacji.
3. Zdjęcie z Dz. 750 –Administracja publiczna, z rozdziału 75075-Promocja jednostek
samorządu terytorialnego, kwoty 8.000 zł z zadania „Finał Powiatowy Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy” z przeznaczeniem na akcję „ Ziemia Sanocka dla szpitala”.
Za powyższym wnioskiem głosowało -0 radnych, przeciw-10, wstrzymało się-9
radnych. Wniosek nie uzyskał akceptacji.
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Wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki:
Komisja proponuje zdjąć kwoty z:
 Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatki
inwestycyjne:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza od km 0+005 do km 4+665”
– kwota 473.184 zł;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa-Kalnica w m. Tarnawa
Górna w km od 0 +330 do 1+340” – kwota 125.000 zł;
- „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2204R Długie-Pakoszówka w m.
Bażanówka w km 3+011” – kwota 300.000 zł;
- „Opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2228R Poraż –
Zagórz w km od 0+030 do 3+500 – kwota 25.000 zł;
 Rezerwa na zadania inwestycyjne – kwota 70.000 zł;
 Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, zdjąć
kwotę z:
- „ wynagrodzenia i składki od nich naliczane” - kwota 50.000 zł;
- „ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” - kwota 150.000 zł;
 Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe - zdjąć kwotę
500.000 zł;
Łączną kwotę 1.693.184 zł przeznaczyć na oświatę i wychowanie.
Natomiast na Muzeum Historyczne w Sanoku przeznaczyć kwotę 70.000 zł z następujących
działów:
 Dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” – zdjąć z zadań:
- V Bartnik Ziemi Sanockiej – 7.000 zł;
- Noce Kultury Galicyjskiej - 30.000 zł;
- Wybór „Baby i Chłopa roku Powiatu Sanockiego” – 2.000 zł;


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 „Pozostałe zadania
w zakresie kultury” –zdjąć z zadań:

- Warsztaty dziennikarskie realizowane przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego –
2.500 zł;
- Filmowy Wehikuł czasu - 2.000 zł;
- Rykowisko Galicyjskie w Zagórzu – 2.000 zł;
- IV Sanockie Letnie Spotkania z Filmem – 2.500 zł;
- Promocja Filmu „Z wewnątrz” – 4.000 zł;


Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75019 Rady powiatów

- zdjąć kwotę

5.000 zł;


Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495
„Pozostała działalność” –dotacje na zadania bieżące – zdjąć kwotę 500 zł;
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Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała
działalność –dotacje na zadania bieżące - zdjąć kwotę 10.000 zł;
Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność – dotacje na zadania
bieżące - zdjąć kwotę 2.500 zł;

Za powyższymi wnioskami głosowało -2 radnych, przeciw-11, wstrzymało się-5 radnych.
Wnioski nie uzyskały akceptacji.
Wniosek Komisji Rewizyjnej:


Komisja Rewizyjna po omówieniu projektu budżetu powiatu sanockiego na 2014 rok,
wnioskuje o wpisanie do budżetu powiatu na 2014 rok kwoty 200.000 zł z
przeznaczeniem na przeniesienie Oddziału Laryngologii. Komisja wnioskuje o zdjęcie
tej kwoty z Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601-obiekty sportowe „Budowa hali
sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w
Sanoku”.

Za powyższym wnioskiem głosowało -3 radnych, przeciw-10, wstrzymało się-5 radnych.
Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 493 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2014 -2028 ( druk 519).

Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał w/w projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-3 radnych, wstrzymało się- 5
radnych.
Przy 12 głosach za, uchwała Nr 493 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2014 -2028, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok ( druk 520).
Projekt w/w uchwały został odczytany w punkcie 6 podpunkt a).
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały budżetowej
pod głosowanie.
Za uchwałą budżetową Powiatu Sanockiego na 2014 rok głosowało 14 radnych, przeciw-3
radnych, wstrzymało się-3 radnych.
Wobec powyższego uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2014 rok Nr 494 została
podjęta. (zał. nr 7 do protokołu).

11

Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy (1110 – 1120).
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 495 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku (druk 521).
Pan Robert Pieszczoch poinformował iż do Prezydium Rady wpłynął wniosek Pana Mariana
Kawy o zabranie głosu (zał. nr 15 do protokołu).
Pan Robert Pieszczoch poddał pod głosowanie powyższy wniosek o zabranie głosu przez
Pana Mariana Kawę.
Za udzieleniem głosu głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -1 radny.
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Mariana Kawę o zabranie głosu.
Pan Marian Kawa zabrał głos. Wypowiedź Pana Mariana Kawy stanowi zał. nr 16 do
protokołu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tak jak Państwo macie zapisane, że w opinii Rady Powiatu
są to subiektywne oceny Pana Mariana Kawy. Ja chciałbym to podtrzymać z tego względu, że
jak sami Państwo wiecie każda osoba funkcyjna pełniąca obowiązki u nas na stanowisku
dyrektora placówki czy jest to proces karny czy jest to proces cywilny, bo ja rozumiem, że to
nie było oskarżenie prywatne Pani Anny Chytły, tylko Pani Anna Chytła występowała jako
dyrektor placówki w tym samym postepowaniu, my sprawdzaliśmy te nieobecności. Jest Pan
radca prawny może to potwierdzić, każda osoba która pełni funkcję jest wzywana czy na
przesłuchanie czy na rozprawę sądową jest zwolniona, ponieważ pełni wówczas swoje
obowiązki. Także nie jest to żadne przekroczenie. Nie wiem o jakich przepisach tutaj
mówimy, jakie przepisy Pan Marian Kawa przytacza. Mi osobiście i Zarządowi nie są one
znane. Przytoczę inną sprawę o której Państwo doskonale wiecie, która niedawno się
zakończyła w sądzie w Lesku. Przypadek Pani byłej dyrektor MDK. Też przegraliśmy w
sądzie możliwość jej odwołania i w tym wypadku były ku temu podstawy i też przez trzy lata
płaciliśmy jej wynagrodzenie i nie wykonywała swoich obowiązków. Nie mieliśmy innej
możliwości, tak stanowi karta nauczyciela. W tym wypadku każdy dyrektor placówki
wykonuje swoje obowiązki i często to prawo, które jest ogranicza pełnienie czy wykonywanie
pełnych obowiązków. My ze swej strony przyglądając się sprawie, podobnie jak komisje, nie
widzimy żadnych naruszeń, podtrzymujemy stanowisko, że są to subiektywne opinie Pana
Mariana Kawy. Dziękuję.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 9 radnych, przeciw-0, wstrzymało się 6 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 495 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
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Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 496 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2014 na obszarze działania Powiatu Sanockiego (druk 522).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 496 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2014 na obszarze działania Powiatu Sanockiego, została podjęta i
stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 497 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Św.
Józefa w Sanoku (druk 523).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 497 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Św.
Józefa w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 498 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 1.200 zł –Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku (druk
524).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 498 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 1.200 zł –Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, została
podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 499 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 2.338 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu)
(druk 525).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
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Przy 12 głosach za, uchwała Nr 499 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 2.338 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu),
została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 500 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/485/2013 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 20 listopada 2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2013 rok (kwota 135.145 zł MDK w Sanoku). (druk 526).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -1 radny.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 500 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/485/2013 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 20 listopada 2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 135.145 zł MDK w Sanoku), została podjęta i stanowi zał.
nr 22 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 501 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 34.597 zł –Starostwo Powiatowe w Sanoku) (druk 527).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 501 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 34.597 zł –Starostwo Powiatowe w Sanoku), została podjęta i
stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 502 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/483/2013 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2013 rok (druk 528).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 502 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/483/2013 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2013 rok, została podjęta i stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 503 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2013 rok (druk 529).
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Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu – Zarząd Powiatu prosi o przyjęcie autopoprawki
w załączniku –ostateczny termin wykonania wydatków nie 30.06.2014r., tylko 15.04.2014r. i
proszę o przyjęcie takiej autopoprawki.
Pan Robert Pieszczoch – czym to jest spowodowane?
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu – Komisja Transportu prosiła o dokonanie takiej
autopoprawki, żeby zdyscyplinować wykonawcę, żeby w tym terminie zrobił. Żeby można
było złożyć projekty.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 503 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2013 rok, została podjęta i
stanowi zał. nr 25 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 504 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
(kwota 12.089.080 zł) (druk 530).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 10 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -3 radnych.
Przy 10 głosach za, uchwała Nr 504 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego (kwota
12.089.080 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 505 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
zakup tomografu i windy dla SPZOZ w Sanoku ( druk 531).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 12 głosach za, uchwała Nr 505 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
zakup tomografu i windy dla SPZOZ w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 27 do
protokołu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 506 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 6.972 zł) (druk 532).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
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Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 12 głosach za, uchwała Nr 506 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 6.972 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 28 do protokołu.
Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 507 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (zabezpieczenie planów wydatków na wynagrodzenia w
szkołach i placówkach oświatowych w łącznej kwocie 1.299.220 zł) (druk 533).
Projekt w/w uchwały nie został odczytany.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 12 głosach za, uchwała Nr 507 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (zabezpieczenie planów wydatków na wynagrodzenia w szkołach i
placówkach oświatowych w łącznej kwocie 1.299.220 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 29
do protokołu.
Ad. 22 Podjęcie uchwały Nr 508 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku ( druk 534).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 11 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -2 radnych.
Przy 11 głosach za, uchwała Nr 508 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 30 do
protokołu.
Ad. 23 Podjęcie uchwały Nr 509 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. ( druk 535).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący chciałem zapytać kto ustala te stawki, te kwoty
holowania samochodu np. z terenu miasta, gdyż ja dostaję oferty od firm holujących i np. za
auto osobowe do 3,5 t oferta na terenie miasta jest do 150 zł, a tutaj jest 483 zł. to są strasznie
duże rozbieżności. Później kwoty do wyegzekwowania od osób są praktycznie nierealne.
Podejmujemy uchwałę która jest niewykonywalna niemal.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – do tej pory, gdzie nie mogliśmy ustalić właściciela pojazdu,
mieliśmy takie dwa przypadki a też te stawki mają zniechęcać ludzi do tego, żeby porzucali te
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samochody, bo tu mówimy o porzuconych samochodach. Bo my później ustalamy kto jest
właścicielem i on za to płaci.
Pan Adam Drozd - podejmujemy uchwałę o stawkach, wypłacamy później firmie która holuje
kwotę taką a nie inną, natomiast ta kwota na ogół jest nieściągalna od osoby która porzuca ten
pojazd. Bo są to kwoty stanowczo za wysokie.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – musi być przetarg.
Następnie Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 509 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, została podjęta i stanowi zał.
nr 31 do protokołu.
Ad. 24 Podjęcie uchwały Nr 510 w sprawie określenia zadań i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2014r. (druk 536).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 510 w sprawie określenia zadań i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2014r., została podjęta i stanowi zał. nr 32
do protokołu.
Ad. 25 Podjęcie uchwały Nr 511 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/405/2013 w
sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2013 (druk 537).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 511 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/405/2013 w
sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych w roku 2013, została podjęta i stanowi zał. nr 33 do protokołu.
Ad. 26 Podjęcie uchwały Nr 512 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 18.650 zł) (druk 538).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
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Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 512 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 18.650 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 34 do protokołu.

Ad. 27 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Robert Pieszczoch odczytał odpowiedzi na trzy Interpelacje złożone przez radnego Pana
Tadeusza Nabywańca:
1. Odpowiedź na interpelację dot. budżetu Muzeum Historycznego w Sanoku (zał. nr 35 do
protokołu).
2. Odpowiedź na interpelację w sprawie projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
( zał. nr 36 do protokołu).
3. Odpowiedź na interpelację w sprawie projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli w
Powiecie Sanockim”. (zał. nr 37 do protokołu).
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Za te odpowiedzi bardzo
dziękuję. Nie mniej jednak pół żartem pół serio chciałbym jeszcze wrócić do odpowiedzi na
interpelację w sprawie „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Ja otrzymałem do tej
odpowiedzi załącznik na 23 strony ale nijak nie mogę go odczytać. Nie wiem czy Pan
Przewodniczący 5 zdań by spróbował odczytać a Pan Starosta kolejne 10.
Pan Starosta Sebastian Niżnik – ja zupełnie serio odpowiadam Panie Tadeuszu. Zapraszam
do naszego Biura Pozyskiwania środków, tam osoby są odpowiedzialne za projekt. Można
wszystkie informacje od nich uzyskać. W tej formule my też odpowiadamy tak jak możemy.
Jeżeli Pan rzeczywiście chce pozyskać informacje Panu potrzebne to zachęcam do Biura
Pozyskiwania środków unijnych w Starostwie ,tam odpowiedzą na każde Pana pytanie.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Starosto. To wcale nie chodzi o to w jaki sposób mi Pan
odpowiada. Tylko dlaczego dostaję dokument, podpisany przez Pana Starostę 23 strony i
dokumentu nijak nie można odczytać.
Pan Starosta Sebastian Niżnik - Panie Tadeuszu, ponieważ my jesteśmy tylko częścią
projektu, jest to projekt systemowy, który obejmuje wiele innych Starostw, my też
dysponujemy tylko i wyłącznie swoimi dokumentami, dlatego je kserujemy. Jeżeli chodzi o
cały projekt on jest tylko do wglądu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. My jesteśmy
elementem. Dlatego tak to wygląda. My też na takich dokumentach pracujemy. To nie jest
żadna złośliwość z naszej strony.
Pan Tadeusz Nabywaniec – to podziwiam Państwa, że można na takim dokumencie pracować
i normalnie go odczytywać. Podziwiam pracowników że takie mają warunki pracy i nad
takimi dokumentami pracują.
Pan Starosta Sebastian Niżnik
elektronicznej.

- ja chcę podkreślić że my mamy te dokumenty w wersji

Pan Tadeusz Nabywaniec – jeszcze Panie Przewodniczący. Złożyłem po to interpelację
w sprawie Muzeum Historycznego, która wyraźnie pokazuje tu prośba Panie Starosto do Pana
aby kolejnym razem Bogdan Zdrojewski Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego
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otrzymywał prawdziwe informacje. Z odpowiedzi Pana wynika, że ani raz się nie zdarzyło że
dofinansowanie z sejmiku z samorządu Województwa Podkarpackiego pokrywało 50%
kosztów funkcjonowania Muzeum i że przez ostatnie 7 lat co roku na etapie projektowania
budżetu, Muzeum miało te pieniądze. Więc Minister powinien otrzymać rzetelne informacje a
nie właśnie takie.
Pan Starosta Sebastian Niżnik - ale Panie Radny mylimy dwie rzeczy. Bo my w budżecie
całym Muzeum Historycznego oprócz kosztów funkcjonowania o których mówimy mamy też
realizację projektów z Ministerstwa, także całość w tym roku Muzeum Historyczne
zrealizowało np. 5 projektów. Te koszty, ten budżet to nie są tylko koszty funkcjonowania i
utrzymania muzeum. Całe podaliśmy koszty. Dla nas najważniejsze w tym wypadku są płace,
wydatki na ogrzewanie na utrzymanie, na podatek itd. Cały budżet jest też funkcjonowaniem.
Bo jeżeli organizujemy jakąś wystawę, organizujemy jakąś ekspozycję to kupujemy sprzęt.
To też jest elementem funkcjonowania naszego Muzeum, także myśmy przedstawili całe
budżety Muzeum rokrocznie, a jak sami Państwo wiecie z Ministerstwa Kultury dyrektorowi
Banachowi rok rocznie udaje się pozyskiwać na różne projekty te pieniądze i one nie
wchodzą w funkcjonowanie Muzeum. Poza tym nie wchodzą też publikacje. Dla nas
najważniejsze jest żeby zapłacić pracownikom i utrzymać Muzeum. Tutaj jeżeli ta kwota była
by na poziomie 700.000 zł czy 600.000 zł to by wystarczyło.
Ad. 28. Wnioski i oświadczenia.
Wniosków i oświadczeń brak.
Ad. 29. Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XLVIII sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.
Protokołowała
Joanna Jankowska
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