Protokół
XIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 9 września 2011r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XIII sesji nadzwyczajnej 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 dzisiejszej sesji, został powołany według kolejności radny, Pan Marek Szpara.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2). Wnioskodawcami dzisiejszej sesji jest Zarząd Powiatu w
Sanoku. W między czasie do Prezydium Rady wpłynęło trzy projekty uchwał z prośbą o
umieszczenie w dzisiejszym porządku obrad. Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch
zaproponował aby projekt uchwały druk nr 133 –umieścić w punkcie 7, projekt uchwały druk
nr 132 – umieścić w punkcie 8, i projekt uchwały druk nr 140 –umieścić w punkcie 9. Punkt
10 –zamknięcie obrad sesji.
Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod
głosowanie. Za przedstawionym porządkiem obrad głosowało 20 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się-0.

Ad. 4 Podjęcie uchwały Nr 129 w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 44.375 zł
( druk 129).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech
Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przewodniczącego
Komisji Regulaminowej o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.
Pan Marian Futyma, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
- opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 129 –pozytywna.
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Pan Stanisław Fal, Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego - opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 129 –pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy ktoś z Pań i Panów radnych ma pytania do projektu
uchwały?
Pan Waldemar Szybiak – ja mam jedną wątpliwość. Ona oczywiście nie dotyczy zakupu
wozów ratowniczo-gaśniczych ale remontu budynku przy ul. Kościuszki. W styczniu
składałem wniosek apropo remontu budynku po byłej policji. Poprzednia kadencja, jeszcze
raz przypominam zrobiła pełną dokumentację i w tej dokumentacji jest też miejsce
przeznaczone na centrum reagowania kryzysowego. Wydaje mi się, że powinniśmy jednak
zacząć od ostatecznego załatwienia kwestii związanej z tamtym budynkiem, bo w tej chwili to
ja nie wiem jak głosować. Z jednej strony projekt jest słuszny jeżeli chodzi o zakres
dotyczący straży pożarnej, natomiast remontowanie budynku na ul. Kościuszki, który być
może służył by nam do tego, żeby sprzedać i wyremontować budynek na ul. Sienkiewicza,
jest jak gdyby niecelowe. Więc pytam, czy ktoś z Zarządu w ogóle zaglądał do tej
dokumentacji, jaki jest etap w sprawie tego budynku przy ul. Sienkiewicza?
Pan Robert Pieszczoch - Panie radny, ale to akurat nie jest związane z tym punktem.
Pan Waldemar Szybiak – to jest dokładnie związane z tym punktem.
Pan Robert Pieszczoch – absolutnie. Ten projekt uchwały mówi o zakupie, dofinansowaniu
wozu strażackiego.
Pan Waldemar Szybiak – w uzasadnieniu mamy napisane że 600.000 zł będzie koszt całej
inwestycji budowlanej, adaptacja poddasza.
Pan Robert Pieszczoch – nie mówimy tu o budynku policji.
Pan Waldemar Szybiak – Pan Przewodniczący mnie nie słucha. Mówię o tym, że nie wiem
jak głosować dlatego, że w dokumentacji stworzonej w poprzedniej kadencji na budynek
policji jest przewidziane miejsce na centrum kryzysowe. W tej uchwale również remontujemy
na centrum kryzysowe tylko w innym budynku. Więc pytam czy budynek policji myśmy
sprzedali, to pod tym względem jest związane. Dlatego bardzo prozę o odpowiedź.
Pan Adam Drozd – ja w tym punkcie chcę podpowiedzieć Panu radnemu Szybiakowi, że
dotacja na ten cel jest bardzo wysoka, sięga 90%. Podnosimy wartość budynku po remoncie i
gdyby przyszło sprzedać ten budynek nawet na cele remontowe Sienkiewicza, po prostu
będzie wyższa wartość budynku. Jeżeli dostajemy 90% środków na inwestycje to myślę, że
nie ma nad czym debatować.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Na jednym z
Zarządów ostatnich podjęliśmy decyzję o sprzedaży budynku przy ulicy Sienkiewicza.
Pan Waldemar Szybiak – jeszcze jedno pytanie w tym względzie, bo w styczniu Pan Starosta
obiecywał, że będzie jakaś debata na ten temat. Czy ona już jest poza nami, czy to jest
decyzja tylko Zarządu?
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Starosta, Pan Sebastian Niżnik – wcześniej poprzednia Rada podjęła decyzję o sprzedaży.
Pan Waldemar Szybiak – wprost przeciwnie.
Pan Robert Pieszczoch – ale Panowie ja bym proponował, to nie jest ten punkt Panie radny.
Pan Waldemar Szybiak –to nie jest ten punkt ale mówmy o faktach.
Pan Robert Pieszczoch – to jest sesja nadzwyczajna. Na przyszłej sesji, która będzie
niebawem jest taki punkt wolne wnioski i zapytania i tam można te wszystkie sprawy
wyjaśnić.
Pan Waldemar Szybiak - Panie Przewodniczący, ale Pan rozumie, że jest to postawienie
sytuacji na głowie. Bo jedną trzeba sprawę dokończyć a później następną zaczynać. A nie
odwrotnie. Bo w tej chwili to jest sytuacja dziwna dosyć.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Pań i Panów radnych chce zabrać głos?
Nie widzę, poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-1, wstrzymał się -1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 129 w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 44.375
zł, została podjęta i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Podjęcie uchwały Nr 130 w sprawie zwiększenia środków na realizację projektu
POKL pn. „Wykwalifikowany Pracownik –Efektywny Urząd Pracy” (druk 130).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech
Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przewodniczącego
Komisji Zdrowia o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.
Pan Marian Futyma, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
- opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 130 –pozytywna.
Pan Paweł Czech, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej - opinia
Komisji do projektu uchwały druk 130 - pozytywna.

Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 130 w sprawie zwiększenia środków na realizację projektu
POKL pn. „Wykwalifikowany Pracownik –Efektywny Urząd Pracy”, została podjęta i
stanowi zał. nr 4 do protokołu.
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Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 131 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego
prowadzenia zadania publicznego pn. „ Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu
drogi powiatowej nr 2006R Haczów –Besko” ( druk 139).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech
Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przewodniczącego
Komisji Transportu o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.
Pan Marian Futyma, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
- opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 139 –pozytywna.
Pan Marek Szpara, Przewodniczący Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska - opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 139 –
pozytywna.
Pytanie odnośnie projektu uchwały zadał Pan Stanisław Fal.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – jest sytuacja tego typu, która powstała na etapie szacowania
szkód. Ten odcinek drogi, te 300 m, błędnie zostało zakwalifikowane do powiatu sanockiego.
My dopiero to wyjaśniliśmy obecnie i na to środki zostały przyznane przez MSWiA na ten
odcinek. Żeby formalnie móc zrealizować to musimy przejąć ten odcinek drogi do realizacji
przez powiat. Także pieniądze pochodzą z MSWiA.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 131 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego
prowadzenia zadania publicznego pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi
powiatowej nr 2006R Haczów –Besko”, została podjęta i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 132 w sprawie pozbawienia ulicy Biała Góra nr 2230R
kategorii drogi powiatowej. ( druk 133).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian
Czubek.
Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przewodniczącego
Komisji Transportu o przedstawienie opinii Komisji do w/w projektu uchwały.
Pan Marian Futyma, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
- opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 133 –pozytywna.
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Pan Marek Szpara, Przewodniczący Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska - opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 133 –
pozytywna.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 132 w sprawie pozbawienia ulicy Biała Góra nr 2230R
kategorii drogi powiatowej, została podjęta i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 133 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r ( kwota 25.000 zł), ( druk 132).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian
Czubek.
Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przewodniczącego
Komisji Transportu o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.
Pan Marian Futyma, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
- opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 132 –pozytywna.
Pan Marek Szpara, Przewodniczący Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska - opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 132 –
pozytywna.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 133 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r ( kwota 25.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 134 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. ( promesa 1.500.000 zł), -(druk 140).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian
Czubek.
Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przewodniczącego
Komisji Transportu o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.
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Pan Marian Futyma, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
- opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 140 –pozytywna.
Pan Marek Szpara, Przewodniczący Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska - opinia Komisji do projektu uchwały druk nr 140 –
pozytywna.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 134 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. ( promesa 1.500.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 8 do
protokołu.

Ad. 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Robert Pieszczoch
słowami:
„Zamykam obrady XIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu”, zamknął obrady. Podziękował
wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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