Protokół
XXIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 11 czerwca 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXIII 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 19 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXIII sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Piotr
Uruski.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poinformował, że radni otrzymali
porządek dzisiejszych obrad ( wraz z dodatkowym uzupełnieniem porządku). (Zał. Nr 2).
Zaproponował aby w punkcie 20 umieścić projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku, dalsze punkty kolejno – punkt 49
„interpelacje i zapytania radnych”, punkt 50 „wnioski i oświadczenia”, zamknięcie obrad
sesji nastąpiło by w punkcie 51.
Pan Wojciech Pajestka zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Wobec braku uwag
Pan Wojciech Pajestka poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0. Wobec
powyższego porządek obrad został przyjęty.
Pan Wojciech Pajestka powitał na dzisiejszej sesji Senatora RP Pana Andrzeja Matusiewicza.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka 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.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Komisja zwraca
uwagę w projekcie uchwały dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Sanoku na brak zapisu w w/w regulaminie w części zadań
Pełnomocnika ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej dot. ewentualnego wystąpienia
epidemii chorób zakaźnych.
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3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. 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. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
pan Stanisław Fal. Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na
sesję. Komisja po omówieniu projektu uchwały dot. zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku ( druk 271) proponuje w § 1
punkt 2, zmianę zapisu o następującej treści: „ w § 20 w podrozdziale dot. zakresu
BHP pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „ nadzór nad realizacją zadań z zakresu BHP oraz
ochrony przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Sanoku.” W wolnych
wnioskach radny Pan Paweł Czech zapytał, jak to jest, że emeryci w niektórych
miastach, którzy ukończyli 70 rok życia mają prawo do bezpłatnej miejskiej
komunikacji, natomiast u nas miejska komunikacja uwzględnia dopiero te osoby
które ukończyły 75 lat. W tym, temacie głos zabrała Pani Krystyna Chrząszcz,
Skarbnik Powiatu i określiła, że jest to decyzja Rady Miejskiej. Ponadto Komisja
zapoznała się z pismami skierowanymi do Komisji.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami
spotkała się dwukrotnie. Celem posiedzeń była analiza budżetu Powiatu Sanockiego
za rok 2011 a także analiza wykonania planów finansowych, analiza stanu mienia
komunalnego i bilansu jednostek budżetowych. Po zapoznaniu się ze wszystkimi
informacjami, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za
2011 rok. Decyzję powyższą komisja poddała pod głosowanie jawne. W wyniku
posiedzenia 5 członków komisji było „za”, przeciw-0, wstrzymało się-0. Na tym
posiedzenia komisji zakończono.

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 4 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Ad. 6 Debata w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2011
rok:
a) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2011
rok.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik. Pan Starosta odczytał Sprawozdanie z
realizacji budżetu za 2011 rok. Sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu.
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b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za 2011 rok ( druk
256A).
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka odczytał uchwałę nr 118/2012 Zarządu
Powiatu w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za 2011 rok. Uchwała
wraz ze sprawozdaniem finansowym stanowi zał. nr 8 do protokołu.
c) Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka powiedział, że Państwo Radni otrzymali
informację o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
Wobec braku pytań Wiceprzewodniczący przeszedł do następnego punktu.
d) Odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w
Sanoku z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.
Opinię RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania
budżetu powiatu za 2011 rok, odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam
Drozd. Opinia stanowi zał. nr 9 do protokołu.
e) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu
Sanockiego za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego.
Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2011
oraz sprawozdania finansowego odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam
Drozd. Opinia stanowi zał. nr 10 do protokołu.
f) Podjęcie uchwały Nr 250 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu ( druk 256).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pani Krystyna Chrząszcz – proszę Państwa prosiłabym o wykreślenie w § 1 punktu 3 „bilans
gospodarstwa pomocniczego, łącznie z rachunkiem zysków i strat…”, ponieważ projekt
uchwały został przepisany z tamtego roku a gospodarstwa pomocnicze funkcjonowały do
końca roku 2010. Tak więc w roku 2011 nie było już gospodarstwa pomocniczego. Także
prosiła bym o uwzględnienie tej poprawki.
Następnie projekt uchwały ( po poprawce) został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-1, wstrzymał się -1 radny.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 250 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
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g) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Sanockiego za 2011 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za
2011 rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Drozd. Wniosek stanowi
zał. nr 12 do protokołu.

h) Odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
Opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Drozd. Opinia
RIO stanowi zał. nr 13 do protokołu.
i) Dyskusja
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. W imieniu Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej zwracam się z prośbą do Rady Powiatu o udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiemu. Wykonanie budżetu nad którym pracował
Zarząd Powiatu jest zgodny z prawem, zgodny z przepisami, wykonanie należyte i tu należy
podziękować za trudną pracę Zarządu jeżeli chodzi o podział środków o analizę i
wykonywanie zadań, które przed Zarządem Powiatu stały w poprzednim roku. Bardzo
dziękuję.
j) Podjęcie uchwały Nr 251 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok ( druk 257).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-1, wstrzymał się-1 radny.
Przy 17 głosach za, przeciw-1, wstrzymał się -1 radny, uchwała Nr 251 w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok, została
podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
W tym momencie głos zabrał Senator RP Pan Andrzej Matusiewicz.
Pan Andrzej Matusiewicz, Senator RP – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie
Starostowie, Pani Skarbnik, Panie Sekretarzu, zaproszeni goście. Na wstępie chciałbym
bardzo podziękować Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu Panu Robertowi Pieszczochowi
za zaproszenie mnie na waszą sesję. Tak się złożyło, że akurat to bardzo ważna sesja
absolutoryjna. Chcę Wysoka Rado dodać, że to jest obowiązek ustawowy zawiadamiania
parlamentarzysty o sesjach Rady Powiatu czy Rady Gminy. On wynika z art. 20-22 ustawy o
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wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996r. i obowiązkiem parlamentarzysty jest też
bywać na sesjach w miarę możliwości a nawet jest takie uprawnienie, że poseł czy senator
może składać wnioski na sesjach Rady Powiatu, które powinny być przegłosowane przez
Radę Powiatu. Jestem senatorem, którego okręg obejmuje też powiat sanocki. Chcę Państwu
powiedzieć, że mój okręg wyborczy jest największy w kraju, jeżeli chodzi o powierzchnię.
Prawie 2/5 województwa podkarpackiego, 7 powiatów, 62 jednostki samorządu terytorialnego
łącznie z sejmikiem województwa podkarpackiego, 7 Rad Powiatów, 54 Rady Gmin. To
obliguje mnie do tego żeby bywać na sesjach ale muszę Państwu też powiedzieć, że
posiedzenia senatu są w każdy drugi tydzień i czwarty tydzień każdego miesiąca. Senat
troszeczkę inaczej pracuje niż sejm. Tam w czasie posiedzeń plenarnych senatu nie ma
komisji. Komisje zawsze są dzień wcześniej. Nie mniej staram się bywać na sesjach jednostek
samorządu terytorialnego i powiem Państwu, że na te 62 jednostki Państwo jesteście 22
jednostką na której jestem. Chciałem powiedzieć kilka zdań o sobie, ponieważ większość z
Państwa nie zna mnie, nie miałem przyjemności spotkać w mojej pracy samorządowej a ta
praca samorządowa trwa od 1990r. kiedy przez dwie kadencje byłem Przewodniczącym Rady
Miasta Przemyśla, w latach 1990-98 byłem również delegatem na sejmik województwa
przemyskiego. Od 1998r. byłem wiceprzewodniczącym sejmiku województwa
podkarpackiego a później przewodniczącym w latach 2006-2010. Następnie znowu zostałem
wybrany radnym sejmiku województwa podkarpackiego. Chcę powiedzieć, że dobrze
wspominam ten okres współpracy z samorządem powiatu sanockiego z tej kadencji 20062010 z Panem ówczesnym Starostą Wacławem Krawczykiem. Wspomagaliśmy jako sejmik
województwa podkarpackiego Muzeum Historyczne, były wizyty u dyrektora Muzeum
Historycznego Pana Banacha przeznaczaliśmy tak pamiętam kwotę 500.000 zł, teraz jest
wyższa kwota 600.000 zł, ale na pewno potrzeby są wyższe bo przecież to nowe skrzydło
które zostało wybudowane i zagospodarowane dla wystaw malarstwa Beksińskiego to na
pewno więcej to wszystko kosztuje. Więcej na pewno kosztują sprawy kadrowe bo na pewno
nowi pracownicy zostali zatrudnieni. Wysoka Rado ja pracuję w dwóch komisjach senackich.
W komisji ustawodawczej, która ma bardzo dużo pracy. Do tej pory były 53 posiedzenia. Na
pierwszym posiedzeniu komisji w listopadzie dowiedzieliśmy się, że 70 wyroków Trybunału
Konstytucyjnego jest niezrealizowanych przez poprzednie kadencje senatu, sejmu czy
kolejnych prezydentów, kolejne rządy i jest kwestia czy zapis konstytucyjny jaki jest w art.2 a
zapis stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym Państwem prawa, czy
faktycznie tak jest. Sytuacja jest o tyle dobra, że wyjątkowo w ósmej kadencji Senatu na stu
senatorów jest 13 prawników, wśród tych prawników jest kilku radców prawnych, jest trzech
adwokatów są profesorowie prawa, specjaliści z zakresu prawa pracy, prawa spółdzielczego,
są osoby, które mają stopnie naukowe z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Ta
komisja wzięła się ostro do pracy, przygotowaliśmy już inicjatywy ustawodawcze z tych 70
zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 20 ustaw m.in. sam w kilku jestem
senatorem sprawozdawcą, to są ustawy, które dotyczą zmian w przepisach kodeksu
postępowania karnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o ustroju sądów
powszechnych, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o samorządzie gminnym. Jak również są
inicjatywy dotyczące zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Chcę Państwu
powiedzieć, że druga komisja w której pracuje to jest Komisja Samorządu Terytorialnego i
Administracji, tam pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego. Do tej komisji wpływają
różnego rodzaju stanowiska korporacji samorządowych, związków zawodowych. Chciałbym
się z Państwem podzielić przewidywaną zmianą w ustawie Karta Nauczyciela, ponieważ
myślę, że to środowisko nauczycielskie z zainteresowaniem będzie śledzić ten proces
legislacyjny. Są zgodne stanowiska związków zawodowych tych największych ZNP i
Solidarności m.in. co do tego co jest bardzo ważne dla organu prowadzącego mianowicie
sprawy tego urlopu dla poratowania zdrowia gdzie organ prowadzący płaci wynagrodzenia i
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wszystkie pochodne przez ten rok gdy nauczyciel jest na urlopie dla poratowania zdrowia i
chcę Państwu powiedzieć, że praktycznie nie ma drugiego takiego zawodu w naszym kraju
żeby pracodawca płacił wynagrodzenie z pochodnymi gdy pracownik jest na urlopie. Jest to
taki ewenement, wiadomo kiedy Karta Nauczyciela została uchwalona w 1982 roku i to tak
pozostaje. Związki Zawodowe są zgodne co do tego, że tak nie powinno być z tym, że taki
projekt złożyły aby te pieniądze na to wynagrodzenie z tytułu poratowania zdrowia wypłacał
ZUS i również była tego rodzaju procedura, że o tym czy nauczyciel ma iść na ten urlop dla
poratowania zdrowia czy nie, żeby decydowała komisja ZUS łącznie z orzecznikiem tak jak
jest w innych sprawach. Nie ma też dodatku wiejskiego, to jest też anachronizm żeby był
dodatek wiejski kiedy ta różnica w możliwościach kształcenia jak również w bazie pomiędzy
szkołami wiejskimi a miejskimi przez działanie przede wszystkim samorządów jest zatarta,
niektóre szkoły wiejskie wręcz mają lepsze wyposażenie niż niektóre szkoły miejskie. Jeżeli
ten projekt już wpłynie do sejmu postaram się Państwu ten projekt dostarczyć do
ewentualnego zaopiniowania czy do konsultacji. Również będzie nowelizowana ustawa o
finansach publicznych przede wszystkim jest mocny sprzeciw wszystkich korporacji
samorządowych na czele ze związkiem województw, związkiem miast polskich, związkiem
powiatów, związkiem gmin wiejskich co do tej reguły wydatkowej zaproponowanej przez
Ministra Finansów i która niejako taki gorset finansowy nakłada na samorządy. Tutaj Państwo
wzmiankowaliście odnośnie kwestii biletów ulgowych. Chciałem powiedzieć, też jest takie
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zakwestionowało zapisy tej ustawy o ulgowych
przejazdach ale to dotyczyło sytuacji nauczyciela przedszkolnego. Nauczycielowi
przedszkolnemu też należą się te ulgi. Też jest inicjatywa ustawodawcza poselska i w tym
zakresie będzie nowelizacja przepisów. Bardzo dużo ustaw było takich, które nowe terminy
realizacji są przesunięte. Np. to co Państwa na pewno dotyczyło w jakiejś mierze to ustawa o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jej realizację przeniesiono od 1 tycznia 2013
roku, z innych ustaw o dowodach osobistych, prawo jazdy nowe również, to będzie dwa lata
później, podobnie z ustawą o systemie oświaty o obowiązku szkolnym sześciolatków również
jest przesunięty termin. Chciałbym też powiedzieć kilka zdań jeżeli chodzi o ustawę o
systemie emerytalnym, która jak wiadomo wywołała największe emocje i została ona
uchwalona w takim trybie przyśpieszonym. Nie było właściwych konsultacji, ponieważ na
komisji trójstronnej zebrało się tylko prezydium komisji trójstronnej, natomiast wcześniej nie
omawiano tego ostatecznego kształtu tej ustawy na komisji trójstronnej a jeżeli chodzi o
rolników to w ogóle nie była konsultowana z rolniczymi związkami zawodowymi z NSZZ
Solidarność rolników indywidualnych a przecież ona też dotyczy 67 lat dla kobiety i
mężczyzny i dopiero wówczas możliwość przekazania na następcę gospodarstwa rolnego.
Będzie problem jak ustawa wejdzie w życie a wejdzie 1 stycznia 2013 roku. Będzie problem
dla wielu rodzin w gospodarstwach rolniczych. Również są zastrzeżenia osób, które zajmują
się prawem konstytucyjnym, że było naruszenie art. 20 ustawy zasadniczej naszej, który
mówi o dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, że to nie zostało zachowane i kwestia
referendum, dwa miliony podpisów nie uwzględnione w sejmie i co ważne, że nie było
wysłuchania publicznego. Był obywatelski projekt ustawy inny nieco i w sejmie nie
dopuszczono do tego aby było wysłuchanie publiczne. W kręgach samorządowych Wysoka
Rado wiele mówi się na temat reformy samorządu powiatowego i są dwie koncepcje. Jedna
taka –najdalsza to jest likwidacja powiatów a druga wzmocnienie powiatów czyli przekazanie
więcej kompetencji dla powiatów. Jakie były by to kompetencje? Przykładowo wszystkie te
nadzory, które są w gestii Wojewody, nadzory, inspekcje np. PINB, PIP, SANEPID,
weterynaria, farmaceutyczna, i przekazanie, skoordynowanie w zakresie systemu zarządzania
kryzysowego gdzie część samorządowców uważa, że najlepiej było by gdyby było wszystko
w rękach Starosty. Do tej pory mamy wszystko to rozbite. Wysoka Rado ponieważ mam
jakieś porównanie, ponieważ jeżdżę po sesjach również Rad Powiatowych, chciałem
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pogratulować Państwu tego roku 2011, wszystkim Państwu samorządowcom z powiatu
sanockiego, Radnym powiatu sanockiego, Panom Starostom, wszystkim pracownikom
Starostwa Powiatowego, bo proszę Państwa, to co Państwo tutaj w ostatnim okresie myślę, że
i wcześniej bo jeszcze Pan Starosta Krawczyk również wydawał duże środki finansowe, czy
pozyskiwał tak samo na drogi powiatowe, jak mi mówił ponad 70 km dróg powiatowych w
poprzedniej kadencji, ale również w tej kadencji to naprawdę jest imponujące że pozyskujecie
o ile się nie mylę pozyskaliście 27 mln zł wiem, że inne powiaty wam zazdroszczą i mówią
dlaczego Sanok tyle pozyskuje. Ja podpowiadałem, że część tych pieniędzy na skutek tych
różnych szkód popowodziowych. Bo wiadomo jaka jest konfiguracja terenu ale myślę, że to
jest też wasza zasługa, osobiste zaangażowanie i pomoc ze strony samorządu województwa i
Ministerstw i Pani Wojewody Podkarpackiej również. Dlatego chcę Państwu bardzo
serdecznie podziękować za te działania i chcę Państwa zaprosić do współpracy. Ja przede
wszystkim działam jako prawnik, jako samorządowiec, chcę działać ponad podziałami
politycznymi. Uważam, że na poziomie samorządów to my możemy spierać się o to jaką
inwestycję zrobić w pierwszej kolejności, jaką drogę w pierwszej kolejności przykładowo
zrobić, drogę powiatową czy gdzie wcześniej wybudować Orlika przy jakiej szkole. Chciałem
również Państwu powiedzieć, że tu przy Rynku 21 jest moje biuro poselsko- senatorskie, na
sesji jest moja asystentka Pani Agnieszka Szczepańska. Wszystkich Państwa zapraszam
gdyby była potrzeba, udzielamy bezpłatnych porad prawnych. Serdecznie zapraszam do
współpracy i dziękuję Państwu za wysłuchanie, dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego
dobrego życzę samorządowcom powiatu sanockiego, niech patronka samorządowców Święta
Kinga wam błogosławi. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję bardzo.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady podziękował Panu Senatorowi
Andrzejowi Matusiewiczowi i ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Pan Wojciech Pajestka wznowił obrady. Zapytał Państwa radnych czy wyrażą
zgodę aby nie czytać w całości projektów uchwał tyko tytuł i druk uchwały.
Wiceprzewodniczący poddał taki wniosek pod głosowanie. Za wnioskiem aby nie czytać w
całości projektów uchwał - głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Ad. 7 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku za 2011 rok. ( druk 258).
Pan Wojciech Pajestka powiedział, że każdy z Państwa Radnych otrzymał powyższe
Sprawozdanie. Zapytał czy ktoś ma pytania do przedstawionego Sprawozdania?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka zapytał kto jest za przyjęciem powyższego
Sprawozdania.
Za głosowało 16 radnych, przeciw -0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sanoku za 2011 rok, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
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Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 252 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 600 zł). ( druk 259).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 252 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 600 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 253 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego ( druk 260).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 253 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 254 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/201/2008 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008r. dotyczącej przystąpienia Powiatu Sanockiego
do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki ( druk 261).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 254 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/201/2008 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008r. dotyczącej przystąpienia Powiatu Sanockiego do
realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 255 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 ( druk 262).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 255 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012, została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
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Ad. 12 Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości
Powiatu Sanockiego ( druk 263).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś pytania do
uchwały Zarządu Nr 103/2012 w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu w Sanoku o
zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obr. Olchowce
oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką Nr 58/47 o pow. 0,7157 ha?
Pytań brak. Pan Wojciech Pajestka powiedział, że w związku z tym, że jest to tylko
informacja, Rada Powiatu nie głosuje tego. Informacja stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 256 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego
prawa jazdy. ( druk 264).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Pan Waldemar Och – Szanowni Państwo. Ta uchwała troszeczkę w innym kształcie pojawiła
się pod koniec 2011 roku i wówczas została zaopiniowana negatywnie ze strony i Komisji i ze
strony Rady. Wówczas wspominałem, że jest to sytuacja troszeczkę niezręczna w stosunku do
mieszkańców powiatu bo takich wniosków może być więcej. Cieszę się, że wreszcie wróciła z
mojego wniosku pod obrady Rady i że Komisja Transportu i pozostałe Komisje zaopiniowały
ją w taki sposób. Jest to w jakiś sposób jednak danie mieszkańcom, osobom które w sposób
niezależny od siebie zostały narażone na poniesienie pewnych kosztów związanych z
dowodami rejestracyjnymi z prawami jazdy na koszty z powodu zmiany ulic. Szkoda, że
trwało to kilka miesięcy, nie wiem jak będzie wyglądać sprawa w przypadku tych osób, które
dotychczas poniosły już pełne koszty w całości, czy będą miały prawo do ewentualnych
zwrotów. Na pewno już w między czasie tego typu sprawy już były załatwiane. Dziękuję za
pozytywną opinię i komisjom i za przygotowanie i przekazanie pod obrady Rady ponownie
tej uchwały. Dziękuję.
Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 256 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego
prawa jazdy, została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 257 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 15.000 zł). ( druk 265).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 257 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 15.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
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Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 258 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 250.000 zł). ( druk 266).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 258 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 250.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 259 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023 ( druk 267).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 259 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023, została podjęta i stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 260 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 500.536 zł). ( druk 268).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 260 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 500.536 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 261 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 36.000 zł). ( druk 269).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 261 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 36.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 262 w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do
realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców ramach POKL” ( druk 270).
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Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 262 w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do
realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców ramach POKL”, została podjęta i
stanowi zał. nr 27 do protokołu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 263 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Sanoku ( druk 271).
Pan Wojciech Pajestka – Szanowni Państwo tu otrzymaliśmy od Komisji Zdrowia, Rodziny i
Polityki Socjalnej wniosek, pozwolę sobie go odczytać „Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki
Socjalnej na posiedzeniu w dniu 6 czerwiec 2012r., po omówieniu projektu uchwały w
sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku, zwraca
uwagę na brak zapisu w części zadań Pełnomocnika ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
dotyczącego ewentualnego wystąpienia epidemii chorób zakaźnych ”.
Szanowni Państwo proszę o dyskusję w tym punkcie.
Pan Paweł Czech – Panie Przewodniczący to może nie jest wniosek ale opinia.
Pan Stanisław Fal – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Ja wyrażę swoją opinię jak
Stanisław Fal, nie będzie to opinia komisji regulaminowej w sprawie tego wniosku, który
przedstawił przewodniczący Komisji Zdrowia a mówiącego o ewentualnym wystąpieniu
epidemii chorób zakaźnych. Wydaje mi się, że w takim przypadku jeśli wydarzyło by się
takie zdarzenie to wtedy jest stan kryzysowy. W związku z powyższym będzie się to mieściło
w zakresie zarządzania kryzysowego. Punkt w zakresie zarządzania kryzysowego mówi.:
„podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i
usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu”. Wydaje mi się, że ten punkt w zupełności
wyczerpuje to stanowisko, które zostało zgłoszone przez Komisję Zdrowia. Chciałem także
zwrócić uwagę Panu Przewodniczącemu, że w zakresie projektu uchwały druk 271, komisja
regulaminowa naniosła poprawkę: „Komisja proponuje w § 1 punkt 2, zmianę zapisu o
następującej treści: „ w § 20 w podrozdziale dot. zakresu BHP pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„nadzór nad realizacją zadań z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie
Powiatowym w Sanoku.”
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – ten wniosek, który zgłosił Pan Stanisław i Komisja
Regulaminowa powinniśmy jak najbardziej przyjąć i tą poprawkę umieścić. Jeżeli chodzi o
pierwszy wniosek powinniśmy go odrzucić. Nie jest to zadanie pełnomocnika zdrowia.
Reguluje to ustawa i jest kwestia tego typu, że my dzisiaj też dlatego zmieniamy regulamin
organizacyjny, bo wykreślamy te zadania które już pełnomocnikowi nie podlegają.
Pan Wojciech Pajestka poddał wniosek Komisji Regulaminowej pod głosowanie tj.
Komisja proponuje w § 1 punkt 2, zmianę zapisu o następującej treści: „w § 20 w
podrozdziale dot. zakresu BHP pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „nadzór nad realizacją zadań z
zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Sanoku”. Za
powyższym wnioskiem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wniosek został przegłosowany pozytywnie.
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Następnie Pan Wojciech Pajestka poddał w/w projekt uchwały (wraz z poprawką) pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 263 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 28 do protokołu.
Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 264 w sprawie nadania Statutu SPZOZ w Sanoku ( druk
272).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 264 w sprawie nadania Statutu SPZOZ w Sanoku, została
podjęta i stanowi zał. nr 29 do protokołu.
Ad. 22 Podjęcie uchwały Nr 265 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (1.131.500 zł) ( druk 273).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 265 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (1.131.500 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 30 do protokołu.
Ad. 23 Podjęcie uchwały Nr 266 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (3.037 zł). ( druk 274).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 266 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (3.037 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 31 do protokołu.
Ad. 24 Podjęcie uchwały Nr 267 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok, uchylenia Uchwały Nr XXI/232/2012 Rady Powiatu w Sanoku z
dnia 13 kwietnia 2012 roku oraz Uchwały Nr XXII/244/2012 Rady Powiatu w Sanoku z
dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012
rok ( 172.200 zł). ( druk 275).
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Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 267 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok, uchylenia Uchwały Nr XXI/232/2012 Rady Powiatu w Sanoku z
dnia 13 kwietnia 2012 roku oraz Uchwały Nr XXII/244/2012 Rady Powiatu w Sanoku z dnia
30 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok
( 172.200 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 32 do protokołu.
Ad. 25 Podjęcie uchwały Nr 268 w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego z
Oddziałami Integracyjnymi w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 1 im. Karola
Adamieckiego w Sanoku ( druk 276).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 268 w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego z
Oddziałami Integracyjnymi w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 1 im. Karola
Adamieckiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 33 do protokołu.
Ad. 26 Podjęcie uchwały Nr 269 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Nr 1 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku
( druk 277).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 269 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Nr 1 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, została
podjęta i stanowi zał. nr 34 do protokołu.
Ad. 27 Podjęcie uchwały Nr 270 w sprawie wyłączenia szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 1 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku
( druk 278).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 17 głosach za, uchwała Nr 270 w sprawie wyłączenia szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 1 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, została
podjęta i stanowi zał. nr 35 do protokołu.
Ad. 28 Podjęcie uchwały Nr 271 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 2
w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku ( druk 279).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 271 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 2
w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, została podjęta i
stanowi zał. nr 36 do protokołu.
Ad. 29 Podjęcie uchwały Nr 272 w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego
w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku ( druk 280).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 272 w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego w
Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, została podjęta i
stanowi zał. nr 37 do protokołu.
Ad. 30 Podjęcie uchwały Nr 273 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
( druk 281).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 273 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, została
podjęta i stanowi zał. nr 38 do protokołu.
Ad. 31 Podjęcie uchwały Nr 274 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Nr 3 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego
w Sanoku ( druk 282).
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Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 274 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Nr 3 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 39 do protokołu.
Ad. 32 Podjęcie uchwały Nr 275 w sprawie wyłączenia III Liceum Profilowanego w
Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku
( druk 283).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 275 w sprawie wyłączenia III Liceum Profilowanego w
Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku,
została podjęta i stanowi zał. nr 40 do protokołu.
Ad. 33 Podjęcie uchwały Nr 276 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 3
w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku
( druk 284).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 276 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 3
w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku,
została podjęta i stanowi zał. nr 41 do protokołu.
Ad. 34 Podjęcie uchwały Nr 277 w sprawie wyłączenia IV Liceum Profilowanego w
Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 4 im. Króla K. Wielkiego ( druk 285).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 277 w sprawie wyłączenia IV Liceum Profilowanego w
Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 4 im. Króla K. Wielkiego, została podjęta i stanowi zał.
nr 42 do protokołu.
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Ad. 35 Podjęcie uchwały Nr 278 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 4 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 4 im. Króla K. Wielkiego ( druk 286).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 278 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 4 w Sanoku wchodzącej w skład ZS Nr 4 im. Króla K. Wielkiego, została podjęta i
stanowi zał. nr 43 do protokołu.
Ad. 36 Podjęcie uchwały Nr 279 w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego
w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 5 im. I. Łukasiewicza ( druk 287).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 279 w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego
w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 5 im. I. Łukasiewicza, została podjęta i stanowi zał.
nr 44 do protokołu.
Ad. 37 Podjęcie uchwały Nr 280 w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego
z Oddziałami Integracyjnymi w Sanoku ( druk 288).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 280 w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego
z Oddziałami Integracyjnymi w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 45 do protokołu.
Ad. 38 Podjęcie uchwały Nr 281 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Nr 1 w Sanoku ( druk 289).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 281 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Nr 1 w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 46 do protokołu.
Ad. 39 Podjęcie uchwały Nr 282 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 1 w Sanoku ( druk 290).
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Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 282 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 1 w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 47 do protokołu.
Ad. 40 Podjęcie uchwały Nr 283 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2
w Sanoku ( druk 291).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 283 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 48 do protokołu.
Ad. 41 Podjęcie uchwały Nr 284 w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w
Sanoku ( druk 292).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 284 w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w
Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 49 do protokołu.
Ad. 42 Podjęcie uchwały Nr 285 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 2 w Sanoku ( druk 293).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 285 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 2 w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 50 do protokołu.
Ad. 43 Podjęcie uchwały Nr 286 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Nr 3 w Sanoku ( druk 294).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 286 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Nr 3 w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 51 do protokołu.
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Ad. 44 Podjęcie uchwały Nr 287 w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego
w Sanoku ( druk 295).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 287 w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 52 do protokołu.
Ad. 45 Podjęcie uchwały Nr 288 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3
w Sanoku ( druk 296).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 288 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 53 do protokołu.
Ad. 46 Podjęcie uchwały Nr 289 w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego
w Sanoku ( druk 297).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 289 w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 54 do protokołu.
Ad. 47 Podjęcie uchwały Nr 290 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży
Nr 4 w Sanoku ( druk 298).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała 290 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 4
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 55 do protokołu.
Ad. 48 Podjęcie uchwały Nr 291 w sprawie stopniowej likwidacji V Liceum
Profilowanego w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku
( druk 299).
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Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jakieś uwagi lub
pytania do projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Wojciech Pajestka poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 291 w sprawie stopniowej likwidacji V Liceum
Profilowanego w Sanoku wchodzącego w skład ZS Nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku,
została podjęta i stanowi zał. nr 56 do protokołu.
Ad. 49 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań brak.
Ad. 50 Wnioski i oświadczenia.
Pan Stanisław Fal – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Uprzejmie i bardzo
serdecznie dziękuję Panu Staroście i Zarządowi Powiatu Sanockiego za dofinansowanie
wyjazdu mieszkańca powiatu sanockiego na ogólnopolski konkurs „Wybieramy chłopa roku”.
Chciałem poinformować Państwa, że w tym konkursie wziął udział Pan Paweł Stączek,
rolnik, mieszkaniec Jaćmierza. Przy okazji tego konkursu wydaje mi się, że była to wspaniała
promocja powiatu sanockiego jak i Gminy Zarszyn. Chciałem także dodać, że ten właśnie
uczestnik z naszego powiatu zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie chłopa roku. Stało się
to możliwe także i dzięki Zarządowi i Panu Staroście, że to dofinansowanie do wyjazdu było
możliwe. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Pan Roman Konieczny – właściwie to media wymusiły na mnie złożenie oświadczenia
dlaczego byłem jedynym radnym, który wstrzymał się od głosu w głosowaniu nad
absolutorium. Głosowanie nad absolutorium jest typowo techniczną oceną sprawności
Zarządu w wykonywaniu budżetu, natomiast dla radnego jest jednym z nielicznych okazji
podkreślenia jak gdyby troszkę innego zdania. Jestem daleki od krytykowania, potrafię
docenić osiągnięcia Zarządu i doceniam je w pełni zwłaszcza możliwości wykorzystane w
pozyskiwaniu środków, natomiast głos wstrzymujący wynikał między innymi z tego, że nie
wszystkie zadania były zrealizowane, pomijane były niektóre instytucje, zresztą to wynikało
nie raz na sesji z dyskusji nie tylko mojej ale innych radnych, które chciały realizować jakieś
zadania we współpracy ze Starostwem i często było tak że trudno było w realizacji budżetu
doczekać się doprosić na terminową realizację jakiejś odpowiedzi ze strony Zarządu czy
wyjaśnień. I tylko tym kierowałem się wstrzymując się od głosu, wykorzystując jedną z
nielicznych okazji podkreślenia troszkę innego zdania. Dziękuję.
Ad. 51 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka słowami: „ Zamykam obrady XXIII sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.
Protokołowała
Joanna Jankowska
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