Protokół
L sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 28 marca 2014r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie L 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 L sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Paweł
Czech.
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 wpłynął wniosek pilności druk 565.
Zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś inne propozycje do porządku obrad?
Pan Stanisław Fal w imieniu Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego zgłosił wniosek o zdjęcie punktu 17 tj. „Sprawozdanie Starosty z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok”, z porządku dzisiejszych obrad w celu
uzupełnienia powyższego sprawozdania.
Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Fala pod głosowanie.
Za zdjęciem sprawozdania z punktu 17, głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował aby wniosek pilności –projekt
uchwały druk 565, był umieszczony w punkcie 17.
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał zmieniony porządek obrad pod
głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 16 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, Przewodniczący Komisji
Pan Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu.
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4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu.
6. Komisja Rewizyjna nie odbyła posiedzenia między sesjami.
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 w Sanoku stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Pan Starosta Sebastian Niżnik – Szanowni Państwo, odbyłem też wczoraj rozmowę
z Komendantem Straży Granicznej w Sanoku, Panem majorem Robertem Ziajką. Jak Państwo
śledzicie doniesienia w niektórych mediach, poszła informacja o zamiarze likwidacji
placówki Straży Granicznej w Sanoku. Według informacji, które przekazał Pan major Robert
Ziajka Komendant Straży Granicznej w Sanoku takiego tematu nie było i nie ma. Mówił, że
już jedno dementi było kiedyś wysłane do Pani Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej, kolejne
dementi miało ukazać się wczoraj.
Ad. 6 Podjęcie Uchwały Nr 526 w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla
nauczycieli (druk 552).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 526 w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla
nauczycieli, została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 527 zmieniającej uchwałę własną Nr XLVIII/497/2013 z dnia
30 grudnia 2013r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
( druk 553).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 17 głosach za, uchwała Nr 527 zmieniająca uchwałę własną Nr XLVIII/497/2013 z dnia
30 grudnia 2013r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 528 w sprawie wystąpienia Powiatu Sanockiego z
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (druk 554).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Stanisław Fal – ponieważ pod projektem uchwały nie ma uzasadnienia, dlatego pytam
jakie względy zdecydowały, że powiat sanocki występuje z Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – głównie finansowe, ponieważ jest to jedno z niewielu
stowarzyszeń samorządowych do których my musimy wpłacać składki. Powiat sanocki należy
do Związku Powiatów Polskich i mamy też Konwent Powiatów Podkarpacia w tych gremiach
uczestniczymy. To są gremia, które w znaczny sposób dbają o interesy powiatowe a jeżeli
chodzi o Stowarzyszenie to są duże opłaty a takich widocznych korzyści nie ma.
Pan Stanisław Fal - a jakie to opłaty?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – około 10.000 zł.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 528 w sprawie wystąpienia Powiatu Sanockiego z
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, została podjęta i stanowi zał.
nr 13 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 529 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.124.812 zł) (druk 555).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 529 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.124.812 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 14 do
protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 530 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2014 – 2028. (zał. 556).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
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Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-2 radnych, wstrzymał się-1 radny.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 530 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2014 – 2028, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 531 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2014 ( druk
557).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Robert Pieszczoch – ja chcę zasygnalizować, że do Prezydium Rady wpłynęła petycja
grupy niepełnosprawnych, która miała zastrzeżenia co do podziału środków. Przekazałem to
Zarządowi.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – rozmawialiśmy na ten temat na Zarządzie ale ponieważ
pojawiły się dwie wersje podziału tych środków, chodzi głównie o kwotę około 40.000 zł z
kwoty ponad 2 mln zł, jak Państwo wiecie i Komisja, która pracuje u nas składa się z różnych
przedstawicieli z różnych środowisk, zawnioskowała wariant pierwszy do którego my jako
Zarząd przychyliliśmy się. Bo w sumie jeżeli jest Komisja i opiniuje, zna te wszystkie
problemy, jest też grupa osób która zaprotestowała żeby te 40.000 zł jednak im nie
przekazywać. Z naszego punktu widzenia i po konsultacjach z Panią Pełnomocnik Bożeną
Pietruszką twierdzimy, że mimo wszystko taka niewielka kwota w stosunku do całości jest
też potrzebna osobom dorosłym niepełnosprawnym do tego aby móc się integrować. Ona jak
same przedstawiają swój problem, mają wówczas dużą motywację do tego żeby wyjść z
domu, wyjechać. Bo jak sami Państwo wiecie teraz ogólnopolski pojawił się problem, te
osoby nie dysponują wystarczającą ilością pieniędzy żeby cokolwiek innego poza bieżącymi
potrzebami móc sobie zapewnić. Dzięki takiemu wsparciu jak tutaj mogą pojechać na
wycieczki, mogą wyjść z domu, mogą przeprowadzić swego rodzaju integrację.
Pan Robert Pieszczoch – ja chcę tylko dodać, że grupa osób która była z tą petycją jako
argument mówiła, że oni nic nie mają przeciw wycieczkom ale że, kwota która brakuje im na
najbardziej potrzebne rzeczy, że nie mają zapłaconych tych najpotrzebniejszych: pampersów
itp. jeszcze za tamten rok, spowodowało to, że wystąpili z tą petycją.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – my byliśmy jako jedyny powiat, który ze swoich środków
przekazał dla niepełnosprawnych kwoty w momencie i w latach w których te pieniądze były
bardzo ograniczone i za to też doceniła nas instytucja, która zajmuje się osobami
niepełnosprawnymi bo dostaliśmy dyplom i wyróżnienie. W tym wypadku my jako Zarząd
stawiamy sobie za priorytet aby po pierwsze były zapewnione te najważniejsze potrzeby, po
drugie żeby dbać przede wszystkim o dzieci niepełnosprawne a na końcu priorytetu są osoby
dorosłe. Ale też musimy pamiętać żeby nie zapominać o tych osobach tylko dlatego że
skończyły 18 rok życia. Dla nich jak one mówią też są bardzo ważne sprawy. Jeżeli ktoś nie
mierzył się z tym problemem tam pojawia się bardzo często depresja, zniechęcenie i wiele
innych czynników negatywnych. Dlatego one wnioskowały o to i dlatego też uzyskały
poparcie komisji, która dzieli te środki.
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Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 4 radnych.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 531 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2014, została
podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 532 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.500 zł – Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku) (druk
558).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 532 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.500 zł – Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku), została
podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 533 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok ( kwota 2.632 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu)
(druk 559).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 533 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok ( kwota 2.632 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu),
została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 534 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.000 zł) (druk 560).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 534 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 535 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 1.211.399 zł) (druk 561).
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Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Roman Konieczny – to że musimy zwrócić subwencję oświatową to jest oczywiste.
Natomiast sprzeciw części radnych na komisji wzbudziło to w jaki sposób będziemy z jakich
działów będziemy zabierać. Szczególnie że jednym z nich i to znacznym chyba na kwotę
188 tys. zł są drogi. Pytaliśmy Pana Dyrektora PZD.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – 108 tys. zł Panie Radny. Bo 188 tys. zł to jest z wynagrodzeń
w Starostwie Powiatowym.
Pan Roman Konieczny – przepraszam. W związku z tym pytaliśmy dyrektora PZD jakie
rzeczy mogą być z tego powodu przez Zarząd Dróg nie wykonywane. M.in. wchodziło
sprzątanie ulic w Sanoku w mieście szczególnie, malowanie znaków czy uzupełnienie
znaków. Natomiast z wypowiedzi Pana Starosty, być może źle zrozumiałem padła jak gdyby
taka sugestia, że wyjścia nie mamy żadnego i tak subwencję musimy wrócić, że po prostu
łatamy jak tylko można, z czego tylko można to wziąć. To ja się pytam, gdybyśmy np. dostali
300.000 zł na salę przy II LO czy wtedy były by te pieniądze zwrócone na drogi do PZD?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – jest to możliwe i taką propozycję możemy złożyć z uwagi na
to, że decyzja należy do Rady.
Pan Roman Konieczny – ale kwestia czy Zarząd złożył by taką deklarację z taką inicjatywą
wystąpi?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – my chcemy w ten sposób i cały czas chcemy dołożyć
wszelkich starań bo nie wiem czy Państwo zwróciliście też uwagę, że my tylko
wprowadzamy do budżetu 2.130.000 zł jeżeli chodzi o most. To jest tylko 80% wartości
zadania my musimy 20% zapewnić. Dlatego robimy wszelkie starania żeby zdobyć jak
najwięcej środków aby móc zabezpieczyć tą kwotę pozostałą po przetargu, która jest
potrzebna do tego aby sfinansować np. to zadanie. Czyli mówimy też o środkach
inwestycyjnych. Chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Bo my te pieniądze musimy zwrócić do
końca tego miesiąca. Jeżeli tego nie zrobimy nie podejmiemy uchwały to niestety te środki
zostaną zabrane nam przez Ministerstwo z subwencji oświatowej, którą mamy. Dlatego teraz
łatamy tą dziurę żeby zapewnić 100% finansowania, które mamy w budżecie na ten rok, a
1.200.000 zł oddać z innych źródeł. Mamy tą świadomość, że jest to ze stratą m.in. dla PZD
tylko nie wiem skąd ta informacja, że ulice nie będą sprzątane ponieważ obowiązek
posprzątania ulic po okresie zimowym mają przedsiębiorcy którzy wygrali u nas przetargi
związane z odśnieżaniem. Poza tym jest druga rzecz nie wiem czego dyrektor o tym nie
wspomniał jeżeli chodzi o ulice w mieście Sanoku zostały przekazane CIS-owi jako strefa
płatnego parkowania ulice powiatowe. On w zamian za to i prowadzenie tych parkometrów i
miejsc ma obowiązek sprzątać ulice na terenie miasta Sanoka. Także ja tutaj takiego
zagrożenia nie widzę. Ale w ciągu roku chcę podkreślić, że jako Zarząd będziemy starali się
uzupełnić tą kwotę bo wiemy że to jest ze szkodą m.in. dla naszych dróg powiatowych.
Pan Roman Konieczny – dziękuję za deklaracje.
Pan Stanisław Fal – jak rozumiem to o podjęciu tej uchwały rozwiązujemy także rezerwę
ogólną.
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Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tak, to jest 71.000 zł.
Pan Stanisław Fal – mam obawy tego typu, że póki co mamy prawie trzy miesiące tego roku
poza sobą a co będzie jeśli wystąpią jakieś klęski żywiołowe, wydatki nieprzewidziane? Jak
wówczas byśmy postąpili?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – takie wydarzenia jak sami Państwo wiecie jeżeli
rzeczywiście są nazwane klęskami zakwalifikowane jako klęski żywiołowe to mamy wsparcie
i ze strony Wojewody i ze strony Ministerstw odpowiedzialnych za tego typu zdarzenia. Poza
tym jeżeli były by to znaczne straty to myślę, że te 71.000 zł będzie zbyt małą kwotą żeby
zapewnić takie finansowanie. To nie jest jedyna uchwała, którą podejmujemy w ciągu tej
kadencji w trakcie roku i później szukamy zapewnienia finansowania na pozostałe zadania
tak, aby móc realizować je w pełni. Takie środki się pojawiają. Jednego roku dostaliśmy na
subwencji wyrównawczej kwotę około 1.000.000 zł, innego roku dostaliśmy 10.000 zł, tak że
jest różnie warunkowane w ciągu roku. Liczymy, że takie środki uda się w tym roku pozyskać
z sukcesami jak do tej pory udawało się mniejszymi lub większymi takie środki uzupełniać w
trakcie roku.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – ja może dopowiem Panie Przewodniczący, że
w ubiegłym roku też mieliśmy pewne kłopoty w oświacie i udało nam się uzyskać w drugiej
połowie roku kwotę prawie 200.000 zł. W tym roku też temat istnieje taki bo w chwili
obecnej to co Pan Starosta w swoim sprawozdaniu przedstawiał, Zarząd wyraził zgodę na 37
oddziałów jakby podtrzymując ilość oddziałów klas pierwszych na tym poziomie roku
bieżącego. Według naszych szacunków będzie około 1200 uczniów i to w przeliczeniu na
oddziały daje 37 oddziałów i po 30 prawie uczniów na jeden oddział. Szacujemy, że duży
napływ będzie jak w roku ubiegłym z terenów powiatów bieszczadzkich i leskich. Natomiast
jeżeli chodzi o odprawy to na pewno będą musiały być ale bez naszej decyzji. To nie jest
spowodowane naszą decyzją. Bo odchodzi 46 oddziałów. Także 9 oddziałów będzie po
szkołach naszych mniej. Przeliczając na trzydzieści parę godzin to jest około 15, 20 etatów.
A ilu nauczycieli w osobach, trudno powiedzieć. Bo i godziny ponadwymiarowe jeszcze są.
Jak ci nauczyciele się zmieszczą w tych godzinach to już kompetencja jakby dyrektorów
szkół. Ja byłem miesiąc temu w Ministerstwie Edukacji i chodzi o rezerwę 0,4%. Jestem
umówiony na ten tydzień, już mamy informacje o ostatecznym kształcie subwencji
oświatowej i mamy już prognozy to co będzie na przyszły rok i spodziewając się jakie to będą
braki, już konkretna rozmowa w Departamencie Finansów ile trzeba nam będzie z tej rezerwy
0,4% zabezpieczyć. Jeśli nie podejmiemy dzisiaj uchwały, oczywiście Ministerstwo Finansów
samo odbierze subwencję oświatową. Jeśli były by środki na dokończenie budowy sali
gimnastycznej, jeśli poszły by nam sprzedaże majątków to faktycznie mniej się martwimy.
Ale w zanadrzu mamy te dwie promesy. Pan Starosta mówił o jednej promesie na Szopena,
druga promesa budowa mostu. W chwili obecnej będzie przetarg na wysokość tej promesy.
Zobaczymy jakie najniższe stawki będą możliwe do zrealizowania jeśli chodzi o sam most.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – prowadzimy też działania innego typu związane z
możliwością pozyskania dodatkowych środków bo jesteśmy na etapie rozmów bardzo
zaawansowanych jeżeli chodzi o fotowoltanikę i montaż tego na dachach przy RCRE. My za
dzierżawę dachów pod tego typu urządzenia będziemy mogli uzyskać pewne wsparcie dla
tej jednostki finansowe. To jest w trakcie negocjacji. Także to też są ważne informacje.
Umowa była by podpisana na 29 czy 30 lat i to też było by dla szkoły jakaś kwota o którą
warto powalczyć.
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Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw-2 radnych, wstrzymało się- 8
radnych.
Przy 7 głosach za, uchwała Nr 535 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 1.211.399 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 20 do
protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 536 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.130.000 zł) ( druk 562).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 536 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.130.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 21 do
protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 537 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 560.000 zł) ( druk 565).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 2 radnych.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 537 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 560.000 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 18 Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku programu współpracy powiatu
sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego ( druk 564).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, iż powyższego sprawozdania
nie głosuje się. Zapytał czy są pytania do przedstawionego Sprawozdania?
Pytań brak. Wobec braku pytań, Przewodniczący przeszedł do następnego punktu.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Ad. 19 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch odczytał odpowiedź na interpelację radnego
Pana Tadeusza Nabywańca. (odpowiedź stanowi zał. nr 24 do protokołu).
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Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Ja chciałbym
dopytać, bo może nie sprecyzowałem wszystkiego w mojej interpelacji, czy to by znaczyło
Panie Starosto, że ta minimalna płaca dotyczy urzędników czy obsługi, że mamy takich
pracowników którzy nawet zaledwie minimalną zarabiają?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tak, mamy takich pracowników którzy zarabiają minimalną
kwotę. Ogólnie ja odniosłem się do wszystkich pracowników pracujących w Starostwie
Powiatowym. Nie było rozróżnienia na urzędników i pomoc administracyjną. Ale też takie
osoby u nas pracują.
Pan Tadeusz Nabywaniec – chciałbym jeszcze zapytać o rzecz następującą. W 2012 roku
mniej więcej o tej porze to był chyba styczeń czy luty, przy ogłoszeniu przetargu na budynek,
dawną siedzibę policji wraz z gruntem, wartość tej parceli została oszacowana na
2.950.000 zł. Wówczas też uważałem, że jest to kwota niska, zapewniano nas, że wycenili
nieruchomość fachowcy. Obecnie po raz kolejny został ogłoszony przetarg. Kwota zaledwie
800.000 zł. Mam pytanie, kto i na jakiej podstawie dokonał takiej wyceny tej parceli wraz z
budynkami, i tu jeszcze zwracam uwagę na to, że w budżecie na ten rok przyjęliśmy, że ta
kwota powinna wynosić 1.050.000 zł. Natomiast spadła do 800.000 zł. Bardzo proszę o
odpowiedź na to pytanie na jakiej podstawie to zostało wycenione i kto to uczynił.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – jest to decyzja Zarządu. Jak Państwo wiecie jeśli chodzi o
ustawę o nieruchomościach jest to kolejny przetarg. Zarząd ma procentową możliwość
obniżania kwoty jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu. Jeżeli chodzi o większość przetargów
które ogłaszamy, niestety jest bardzo małe zainteresowanie nieruchomościami na terenie
powiatu sanockiego, nie tylko jeżeli chodzi o sprzedaż majątku powiatowego. My
założyliśmy taką rzecz ponieważ już kilkukrotnie zdarzało się że jeżeli kwota nieruchomości
jest niższa od zakładanej wówczas zainteresowanych jest kilka podmiotów, był taki
przypadek na terenie miasta Sanoka, kwota przekroczyła trzykrotnie cenę wywoławczą.
Chcielibyśmy w ten sposób zachęcić podmioty do tego aby wystartowały jednak w tym
przetargu. Liczymy uzyskać kwotę wyższą od zakładanej.
Pan Roman Konieczny – ja chciałbym zadać Panu Staroście i Zarządowi pytanie. Nie
oczekuję dziś odpowiedzi na to pytanie ale może Wydział Oświaty przygotował by jakąś
symulację ile będzie brakować na oświacie, kiedy i w jaki sposób będziemy próbować
zaradzić tym brakom ponieważ te kwoty mogą sięgać milionów złotych. To się jeszcze
kręci miesiąc, dwa, trzy, góra 6 miesięcy i przyjdzie ten moment najdalej październik że
staniemy całkiem pod ścianą. Prośba o konkretne dane i odpowiedzi.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – postaramy się przygotować takie dane, chociaż te
informacje nie będą w 100% prawdziwe, tylko będą to szacunki. Ja chciałbym podkreślić
jedną rzecz, ponieważ oświata stanowi dla nas poważny problem finansowy i do tej pory
staramy się wspólnie z Zarządem dokonywać takich oszczędności, które miały by jak
najmniejszy wpływ na czynnik ludzki. Czy na uczniów realizując jak Państwo słyszycie różne
projekty POKL działanie 3.5., 3.9.2. czy np. projekt realizowany przez RCRE podnoszący
poziom naszego kształcenia. Jeżeli chodzi o kompleksowe podejście do tematu, niestety
jeżeli chcielibyśmy zagłębić się w restrukturyzację wiązało by się to ze znacznymi
ograniczeniami etatów czy też ze zwolnieniami. To są najtrudniejsze decyzje jakie podejmuje
się w tej sytuacji. Jak wcześniej Starosta powiedział obecnie niż demograficzny powoduje, że
z 46 do 37 oddziałów schodzimy co już kolejna liczba osób kilkunastu straci u nas pracę. Nie
jest to czynnik zależny od nas. Niestety wiąże się to z tym, raz, że liczba urodzeń znacznie
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mniejsza na terenie powiatu sanockiego i powiatów ościennych, dwa, no niestety bardzo dużo
osób jak sami Państwo wiecie wyjeżdża z poza naszego regionu nie mając odpowiedniego
wsparcia i też te miejsca pracy nie powstają na terenie powiatu sanockiego i aż na tyle żeby
móc zapewnić jakieś sensowne bytowanie. I tutaj jest kłopot przed którymi myślę, że my
wszyscy stoimy. Bo jeżeli była by jakakolwiek propozycja ze strony radnych, ponieważ to
Rada też między innymi decyduje my chętnie byśmy taką propozycję rozważyli bo sami nad
tym myślimy, dyskutujemy. Jest to główny problem któremu poświęcamy mnóstwo czasu.
Ale jakiś takich rozwiązań trudnych nie jesteśmy do końca przekonani żeby podejmować
dlatego robimy wszystko aby zapewnić i bezpieczeństwo pracy i rozwoju młodzieży na
terenie powiatu sanockiego w naszych szkołach.
Ad. 20 Wnioski i oświadczenia.
Pan Robert Pieszczoch – Szanowni Państwo w ostatnim czasie tak jak powiedział Pan
Starosta był oddany oddział neurologii. Podczas uroczystego otwarcia tego oddziału na moje
ręce dla wszystkich z Państwa Pan Dyrektor złożył podziękowania. Przekazuję te
podziękowania na Państwa ręce.
Ad. 21 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady L sesji zwyczajnej Rady
Powiatu w Sanoku IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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