Protokół
X sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 27 czerwca 2011r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie X 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. Nieobecny
usprawiedliwiony Pan Stanisław Fal. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego
protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza X sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Roman
Konieczny.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2). W ustawowym terminie otrzymali Państwo również
dodatkowe projekty uchwał ( druk 99 - druk 110). Pan Przewodniczący zaproponował aby
dodatkowe projekty uchwały były w dalszej kolejności ( punkty od 10 -do 21, natomiast jako
punkt 22 -wniosek pilności -projekt uchwały druk nr 111). Następnie kolejno:
23 punkt - interpelacje i zapytania radnych
24 punkt - wnioski i oświadczenia
25 punkt - zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś ma uwagi do porządku obrad?
Wobec braku uwag Pan Robert Pieszczoch poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0 radnych.
Wobec powyższego porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

Przewodniczący Rady pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczących Komisji
o składanie sprawozdań według kolejności:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Pan
Marian Futyma. Komisja odbyła jedno posiedzenie. Komisja zaopiniowała projekty
uchwał na dzisiejszą sesję.
2.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Komisja zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Rozpatrzono pisma
skierowane do komisji.
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4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja spotykała się dwa razy w
dniu 15 i 22 czerwca 2011. W dniu 15.06.2011 było to wspólne posiedzenie Komisji
Transportu oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej której przewodniczył Pan Piotr
Lewandowski. Celem spotkania komisji było wypracowanie porozumienia w
sprawie przekazania dróg ulic dla Urzędu Miasta Sanoka którymi aktualnie zarządza
PZD w Sanoku. Ulice te w świetle ustawy o drogach nie powinny znajdować się w
zarządzie powiatu, jest to niezgodne z ustawą o drogach publicznych. W kontekście
przekazania tych ulic mówimy o 25 ulicach o łącznej długości 23 km.
Przedstawiono również kolegom z komisji infrastruktury, propozycję
współfinansowania zadań. Mowa była o parkingu przy ul. Stróżowskiej przy
podziale kosztów 1/3 Miasto, 1/3 powiat, 1/3 spółdzielnia mieszkaniowa Autosan.
Szacunkowy koszt ok. 60.000 zł. Zaproponowano również wykonanie ul.
Daszyńskiego - szansa na pozyskanie środków powodziowych. Ul. Matejki - środki
własne powiatu z tym, że po wykonaniu chcielibyśmy ją przekazać do Urzędu
Miasta. Ul. Chrobrego na Liszną, która w tej chwili jest wykonywana, tutaj mamy
30.000 zł udziału Urzędu Gminy w Sanoku, 35.000 zł udziału Nadleśnictwa
Brzozów, pozostałe koszty to koszty powiatu. Ulica Mickiewicza, mówimy tu o
współfinansowaniu z Urzędem Miasta mając na myśli chodnik przy Lodowisku.
Ulica Jagiellońska - myśleliśmy tu o wykonaniu chodnika, jednak z-ca Burmistrza
Pan Borowczak poinformował, że będzie rozpoczynana inwestycja na tzw.
„Okęciu” i roboty przy tym chodniku powinny być odłożone. Ulica Konarskiego rozpoczęła się przebudowa obiektu mostowego. Po wykonaniu tej przebudowy,
chcielibyśmy dodatkowo przy współfinansowaniu z Miastem wykonać chodnik od
szkoły medycznej do linii kolejowej. Spotkanie zostało zainicjowane przez
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Transportu. Stroną
organizacyjną i logistyczną zajmował się Pan Adam Drozd, któremu bardzo
serdecznie dziękuję. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, wykazano
zainteresowanie problemami, otrzymaliśmy wstępne deklaracje potrzeby dążenia
przejęcia tych ulic. Dziękuję wszystkim uczestnikom tego spotkania. Bardzo
szczególnie dziękuję panu z-cy Burmistrza Panu Zimowitowi Borowczakowi oraz
Panu Piotrowi Lewandowskiemu, Przewodniczącemu Komisji Infrastruktury
Miejskiej.
W dniu 22 czerwiec zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
5. Komisja
Regulaminowa,
Porządku
i
Bezpieczeństwa
Publicznego,
Wiceprzewodniczący pan Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja odbyła dwa
posiedzenia. Przedmiotem obrad były sprawy przede wszystkim związane z
pracami nad udzieleniem absolutorium dla zarządu Powiatu za 2010 rok.

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.
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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.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Mam jedno
pytanie. Wspomniał Pan o drodze w Załużu, faktycznie jest ona w bardzo złym stanie. Pan
podaje informacje o remontowaniu około 1,5 km drogi. Natomiast na Komisji otrzymaliśmy
informacje, że tylko do najbliższych sklepów.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - taki projekt jest przygotowywany. Kwotę mamy określoną na
zadanie bo jednak cały odcinek jest wpisany do powodziówek i teraz jeżeli pieniędzy nam
wystarczy to chcielibyśmy zrealizować ten 1,5 km odcinek.
Pan Tadeusz Nabywaniec - dziękuję.
Pan Waldemar Szybiak - która to jest działka przy ul. Mickiewicza, to jest to boisko?
Pan Starosta - tak, to jest to boisko.
Pan Waldemar Szybiak - to jest informacja taka pewna, że dostaniemy czy na razie
negocjacje?
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - pismo już wpłynęło do nas ze Straży Granicznej
uwarunkowane tym, że musimy przeprowadzić podział na własny koszt, jeżeli zgodzimy się
też wygrodzić ten teren. Na Zarządzie wstępnie zgodziliśmy się na tego typu działanie,
jesteśmy w trakcie wydzielania tego terenu i w przypadku gdy już wygaśnie zarząd Straży
zostanie przekazana działka nam, to wówczas po ustaleniach ze Strażą Graniczną będziemy
chcieli odgrodzić się od tego terenu.
Pan Jan Cyran - ja mam jeszcze pytanie. Czy już mamy pomysł na ewentualne
zagospodarowanie tej działki?
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - nie mamy żadnych badań geologicznych. Z tego co wiemy,
docierają do nas takie informacje, że tam kiedyś był staw. Planowana była też lokalizacja
budynku Straży pożarnej. Także zobaczymy jak się sprawa potoczy.

Ad. 6 Debata w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za
2010 rok.:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2010
rok.

Głos zabrał Starosta Powiatu Sanockiego Pan Sebastian Niżnik, który odczytał Sprawozdanie
z realizacji budżetu za 2010 rok. Sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Wobec braku pytań do sprawozdania Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do kolejnego
podpunktu.
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b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za 2010 rok.
Pani Skarbnik, Krystyna Chrząszcz- Zarząd wykonując swoje ustawowe obowiązki przekazał
uchwałą Zarządu sprawozdanie finansowe powiatu sanockiego za 2010 rok do Rady
Powiatu. Uchwałą przekazał następujące dokumenty: bilans wykonania budżetu powiatu
sanockiego na dzień 31 grudnia 2010 rok, przekazał rachunek zysków i strat jednostki,
sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, zestawienie zmian funduszu jednostek,
sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat, sprawozdanie łączne
gospodarstw pomocniczych, zestawienie zmian funduszu jednostki, sprawozdanie łączne
gospodarstw pomocniczych, bilans gospodarstwa pomocniczego, które funkcjonowało
jeszcze do końca grudnia ubiegłego roku, bilans wszystkich jednostek budżetowych
wchodzących w skład administracji powiatu. Jeżeli chodzi o bilans wykonania powiatu, ten
bilans obrazuje stan jeżeli chodzi o środki finansowe i wykonanie nadwyżki ewentualnie
niedoboru budżetu powiatu od początku funkcjonowania powiatu czyli praktycznie od 1999r.
Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu wynosi na koniec grudnia
20.725.550,91 zł, niedobór budżetu za rok 2010 - 1.051.037,42 zł. Zobowiązania na koniec
roku wynoszą 26.507.371,27 zł. Z tytułu kredytów i pożyczek 25.667.914,03 zł. Wszystkie
pozycje liczbowe, które Państwo mają zestawione, obrazują jaki majątek mamy w
jednostkach budżetowych, jaki jest stan wykorzystania. Jeżeli chodzi o środki trwałe
umorzenie wynosi 19% na koniec 2010 roku. Wszystkie zestawienia pokazują nam jaki jest
wynik finansowy jednostek za tamten rok.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Czy Panie i Panowie radni mają jakieś pytania?
Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu c).

c) Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Sanockiego.

Pani Krystyna Chrząszcz - w informacji o wykonaniu budżetu za 2010 rok otrzymali również
Państwo informacje o stanie mienia. Informacja ta w związku ze zmianą ustawy o finansach
publicznych dotyczy również okresu od 1 września 2009 do końca grudnia 2009 i za cały rok
2010. Jeżeli chodzi o rok 2010, dostaliście Państwo szczegółowe informacje, które dotyczą
stanu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność powiatu sanockiego na 31
grudzień 2010 r. Otrzymali Państwo również zmiany w stanie mienia powiatowego za rok
2010 i 4 miesiące roku poprzedniego, trwałe rozdysponowanie darowizny i zamiany, jaka
wystąpiła sprzedaż w omawianym roku, informacja o dochodach powiatu sanockiego
uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności za ubiegły rok, i te same informacje za
4 miesiące poprzedniego roku.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania?
Nie widzę. Dziękuje.
d) odczytanie opinii RIO w sprawie Sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w
Sanoku z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok.

Opinię RIO w sprawie Sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania
budżetu powiatu za 2010 rok odczytała Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu w
Sanoku. Opinia RIO stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Pani Krystyna Chrząszcz - chciałam się odnieść do tej uwagi, która jest w tej opinii. Chodziło
o Wieloletni Program Inwestycyjny, który wygasł na koniec 2010 roku. Myśmy opisali jakie
to były zadania ale w tej uwadze chodziło o to, że nie pokazaliśmy jakie były efekty więc
może ja teraz to uzupełnię. Wieloletni Program Inwestycyjny pod nazwą „rozwój
infrastruktury drogowej w powiecie sanockim”, cel: poprawa dróg głównych, szlaków
komunikacyjnych na terenie powiatu ” w tabeli nr 9 do uchwały budżetowej na 2010 rok
wprowadził następujące zadania:
„przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok -Bukowsko” etap II, planowane wydatki
1.961.738 zł, wykonane 1.961.737 zł. Zadanie zostało zakończone w 2009 roku. W 2010 r.
zostało jedynie rozliczone i została zapłacona końcowa faktura z otrzymanej dotacji z RPO.
Efekty jakie uzyskano: długość przebudowanych dróg 4,112 km, zmodernizowane pobocze
7,724 km, wybudowanej sieci kanalizacyjnej 0,123 km.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn -Odrzechowa plan 9.760 zł, wykonanie
6.710 zł. W 2010 roku została zapłacona analiza ekonomiczna do projektu oraz aktualizacja
dokumentacji projektowej, zadanie nie jest ujęte w 2011 roku.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce- Nowotaniec plan 9.760 zł, wykonanie
6.710 zł. W 2010 roku została zapłacona analiza ekonomiczna do projektu oraz aktualizacja
dokumentacji projektowej, zadanie nie jest ujęte w 2011 roku.
Te dwa zadania były zgłaszane do „Schetynówki”, nie przeszły i dlatego była tylko robiona
aktualizacja dokumentacji.
Czwarte zadanie, które było wpisane do WPI, przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2231R
ul. Mickiewicza, ul. Białogórska, nr 2235R ul. Traugutta, Sanok-Dobra, planowane wydatki
wykonano w kwocie 14.030 zł. W 2010 roku zostało zapłacone opracowanie studium
wykonalności, natomiast całość zadania zostanie wykonana w 2011 roku.

e) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu
Sanockiego za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego.

Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku dotyczącej oceny sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu Sanockiego za
2010 rok, odczytał Pan Adam Drozd, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Sanoku. Opinia powyższa stanowi zał. nr 9 do protokołu.

f) Podjęcie uchwały Nr 96 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu ( druk nr 95).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Wojciech
Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 96 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
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g) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Sanockiego za 2010 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2010 rok
odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Drozd. Wniosek stanowi zał. nr 11
do protokołu.

h) odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Opinię RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku z wykonania budżetu powiatu za
2010 rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Drozd. Opinia RIO
stanowi zał. nr 12 do protokołu.
i) Dyskusja.
W imieniu Klubu radnych Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej głos zabrał
radny Pan Waldemar Och. ( wypowiedź stanowi zał. nr 13 do protokołu).

j) Podjęcie uchwały Nr 97 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok ( druk nr 96).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Wojciech
Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 18 głosach za, przeciw-0, wstrzymało się -2 radnych, uchwała Nr 97 w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2010
rok, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował otrzymania absolutorium
Zarządowi Powiatu poprzedniej i obecnej kadencji.
Pan Starosta podziękował wszystkim radnym za głosowanie.
Radny Pan Roman Konieczny, członek Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji podziękował
wszystkim za uznanie dotychczasowej pracy.

W tym momencie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch ogłosił 15 minut przerwy
( 1055 - 1110).
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Ad. 7 Przyjęcie Sprawozdań z realizacji zadań w roku 2010:
a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2010 rok.

Wobec braku pytań Przewodniczący poddał Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku za 2010 rok pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego Sprawozdania głosowało 16 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
Wobec powyższego Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Sanoku za 2010 rok, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
b) Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w 2010 roku.

Wobec braku pytań Przewodniczący poddał Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w
Sanoku w 2010 roku pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego Sprawozdania głosowało 15 radnych, przeciw-0,
wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w 2010 roku
zostało przyjęte i stanowi zał. nr 16 do protokołu.

c) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2010 roku.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał Sprawozdanie Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sanoku w 2010 roku pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego Sprawozdania głosowało 15 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
Wobec powyższego Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2010
roku, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 98 w sprawie zabezpieczenia kwoty z przeznaczeniem na
zawody pływackie i bieżące potrzeby wychowanków Domu Dziecka im. Św. Józefa
w Sanoku ( druk nr 97).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Wojciech
Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 98 w sprawie zabezpieczenia kwoty z przeznaczeniem na
zawody pływackie i bieżące potrzeby wychowanków Domu Dziecka im. Św. Józefa
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 99 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 98).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Wojciech
Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 99 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, została podjęta i stanowi zał. nr 19 do
protokołu.

Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 100 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w roku 2011. ( druk 99)
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Wojciech
Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 100 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w roku 2011, została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 101 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania Gminie
Sanok związanego z remontem drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra – Jawornik w
miejscowości Dobra ( druk 100).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Wojciech
Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała nr 101 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania Gminie
Sanok związanego z remontem drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra – Jawornik w
miejscowości Dobra, została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 102 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdów ( druk nr 101).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Wojciech
Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 17 głosach za, uchwała Nr 102 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdów, została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 103 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 1.137.759
zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w
ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami
Medzilaborce – Humenne – Snina”. ( druk 102).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Wojciech
Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 103 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 1.137.759
zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w ramach
projektu pt. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne
– Snina”, została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 104 w sprawie zabezpieczenia kwoty 2.584.723 zł na
zadanie „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2212R Sanok – Bukowsko na
potoku Bukowiec wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego” ( druk nr 103).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Wojciech
Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 104 w sprawie zabezpieczenia kwoty 2.584.723 zł na
zadanie „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2212R Sanok – Bukowsko na potoku
Bukowiec wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”, została podjęta i stanowi zał.
nr 24 do protokołu.

Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 105 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 541.143
zł na zadanie „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2227R
Załuż – Lesko” ( druk nr 104)

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 105 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 541.143
zł na zadanie „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2227R Załuż
– Lesko”, została podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.
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Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 106 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 37.516 zł
na zadanie „Termomodernizacja elewacji budynku szkoły – SOSW w Sanoku”
( druk 105).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 106 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 37.516 zł
na zadanie „Termomodernizacja elewacji budynku szkoły – SOSW w Sanoku”, została
podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.

Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 107 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem dla SOSW w Sanoku. ( druk nr 106).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 107 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem dla SOSW w Sanoku, została podjęta i stanowi zał.
nr 27 do protokołu.

Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 108 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 9.467 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów
SOSW w Sanoku. ( druk nr 107).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 108 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 9.467 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów SOSW
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 28 do protokołu.

Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 109 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 14.551 zł jako wkład własny na realizację zadania pn.: „Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki” ( druk nr 108).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 16 głosach za, uchwała Nr 109 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 14.551 zł jako wkład własny na realizację zadania pn.: „Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki”, została podjęta i
stanowi zał. nr 29 do protokołu.

Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 110 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
część wkładu własnego na realizację indywidualnego projektu kluczowego pn:
„Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat
sanocki” w ramach osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013” ( druk nr 109).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 110 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
część wkładu własnego na realizację indywidualnego projektu kluczowego pn: „Regionalne
Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki” w ramach osi
priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Regionalny system
innowacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”, została podjęta i
stanowi zał. nr 30 do protokołu.

Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 111 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 45.000 zł
na zadanie „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej na 2113R Pastwiska – Puławy na
rzece Wisłok” ( druk nr 110).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 111 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 45.000 zł
na zadanie „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej na 2113R Pastwiska – Puławy na rzece
Wisłok”, została podjęta i stanowi zał. nr 31 do protokołu.

Wniosek pilności
Ad. 22 Podjęcie uchwały Nr 112 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 12.518 zł
na realizację programu „Moje Boisko -Orlik 2012” przy I LO w Sanoku. ( druk 111).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 17 głosach za, uchwała Nr 112 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 12.518 zł
na realizację programu „Moje Boisko -Orlik 2012” przy I LO w Sanoku, została przyjęta i
stanowi zał. nr 32 do protokołu.

Ad. 23 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał odpowiedzi na interpelacje:
Pana Józefa Baszaka ( zał. nr 33), i Pana Tadeusza Nabywańca ( zał. nr 34 i 35 do
protokołu.)
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Za odpowiedzi na
interpelacje dziękuję. W odpowiednim punkcie odniosę się do odpowiedzi na jedną z
interpelacji. Ja chciałbym zapytać o następujące sprawy. Pierwsza rzecz to taka: w budżecie
powiatu sanockiego na rok 2010 w dziale kultura fizyczna i sport zabezpieczona została
kwota 20.000 zł na zadania własne powierzone innym podmiotom w wyniku postępowania
konkursowego. I tu chciałbym zapytać czy powiat ogłosił już lub ogłosi konkursy na te
zadania. Jest to kwota 13.000 zł. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że organizacje pozarządowe
mogą występować w innym trybie, w trybie uproszczonym. Ale gdyby to mogły to należało
by to głośno ogłosić, że można bo w trybie uproszczonym o pieniądze zwrócą się pewnie
tylko nieliczne. I tu od razu mam pytanie związane z turystyką. Jest tam 7.000 zł,
przeznaczone na te zadania, natomiast w mojej ocenie żaden dokument nie precyzuje w jaki
sposób stowarzyszenia zajmujące się turystyką mogą występować o takie środki bo na pewno
nie mogą zgodnie z uchwałą dotyczącą sportu w trybie uproszczonym.
Drugie pytanie, Panie Starosto, chciałbym zapytać bo w swoim sprawozdaniu mówił Pan o
pozyskaniu 250.000 zł z tzw. rezerwy 0,6% z MEN. Fakt, że mówił Pan tylko o propozycjach
ale nie wiem czy dobrze słuchałem. Jeżeli źle to przepraszam a jeżeli dobrze to zapytam. W
propozycjach nie wymienił Pan prac remontowych w RCRE, natomiast wniosek był złożony
m.in. też na remont dachu w RCRE w Sanoku i Bursie Szkolnej w Sanoku. Czy Zarząd
weźmie pod uwagę, że właśnie tam te dachy przeciekają i na remont tych dachów został
złożony wniosek.
Ostatnie trzecie pytanie. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Konopnickiej. Tam w
poprzedniej kadencji mieszkańcy byli zainteresowani sprawą dot. dwóch potężnych lip, które
rosną w pasie drogowym. Zwracali uwagę, że szczególnie zimą stwarzają one zagrożenie dla
pieszych i kierowców. W tej sprawie jak gdyby nigdy nie usłyszeliśmy odpowiedzi, dzisiaj
zresztą nie wymagam bo warto sprawdzić jak ta sprawa się zakończyła ale miała zostać
wykonana stosowna ocena czy ekspertyza. Czy taka ekspertyza dot. tych drzew została
wykonana i czy one faktycznie stwarzają zagrożenie dla pieszych i kierowców. Dziękuję.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - jeżeli chodzi o turystykę to Naczelnik już schodzi do nas.
Mam nadzieje, że będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli nie to byśmy
odpowiedzieli na następnej sesji.
Jeżeli chodzi o ul. Konopnicką i lipy to sprawdzimy tą sprawę, czy rzeczywiście to zostało
wykonane.
Jeżeli chodzi o remonty to powiedziałem w swoim sprawozdaniu, że to jest na razie
informacja telefoniczna, nieoficjalna. Tak, że jeżeli będzie już kwota przyznana na remonty,
bo staraliśmy się nie tylko na remonty to wówczas Zarząd zadecyduje jak zagospodarować
kwotę 250.000 zł, bo tam w sumie staraliśmy się o 450.000 zł. Na pewno całego zakresu nie
będziemy w stanie zrobić. Ale dołożymy wszelkich starań żebyśmy mogli wykonać jak
najwięcej zadań z tych środków.
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Pan Robert Pieszczoch - czy Pan Naczelnik już dotarł? Czy są jeszcze jakieś pytania?
Na przyszłość proszę pana Sekretarza, żeby Naczelnicy może przynajmniej w tych punktach,
uczestniczyli w każdej sesji. Ja w tym momencie zamykam punkt 23. Pana radnego
przepraszam.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - odpowiemy na następnej sesji.

Ad. 24 Wnioski i oświadczenia.

Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o wnioski to,
taki wniosek, prośba. Stan nawierzchni dwóch niewielkich odcinków chodnika przy ul.
Konopnickiej w Sanoku jest w bardzo złym stanie. Trudno mi ocenić czy zrobiły to warunki
atmosferyczne czy jednak wjechał ciężki sprzęt i naprawdę całkowicie na odcinku około 10 15 m zniszczył chodnik i trudno jest tam przejść szczególnie osobom starszym czy matkom,
które prowadzą wózek z dzieckiem. I stąd mój wniosek, wnioskuje do Zarządu Powiatu w
Sanoku o remont tych dwóch krótkich, zniszczonych odcinków.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pozwólcie, że w tych dwóch słowach odniosę się to
odpowiedzi na jedną z interpelacji. Cytuję „ domyślam się, że odnośnie trzeciej osoby to jest
Pan mocno zainteresowany stanowiskiem ds. zamówień publicznych.” Oświadczam, że nie
jestem Panie Starosto zainteresowany stanowiskiem ds. zamówień publicznych w
Starostwie. Gwarantuję to Panu, tam gdzie pracuję naprawdę dobrze mi się pracuje. Więc nie
rozumiem tej insynuacji. Uważam, że odpowiedź powinna być merytoryczna i niczego się nie
trzeba domyślać. Po prostu trzeba odpowiadać na pytania.
Następnie może i słusznie może i nie zwraca mi Pan uwagę, że nie jest to nowe stanowisko.
Ja w interpelacji nie pytałem o żadne nowe stanowiska. Zwraca mi Pan uwagę i tutaj słusznie,
że nie ma stanowiska ds. inwestycji, faktycznie moja wina, był to skrót myślowy. Ale myślę,
że takie wyzłośliwianie nie jest potrzebne w urzędowym piśmie gdyż Pan mi pisze, że jestem
zainteresowany stanowiskiem ds. zamówień publicznych a ja zaręczam Panie Starosto, że
takiego stanowiska też nie ma w starostwie. Więc jeśli już ktoś redaguje odpowiedzi na
pytania dot. pewnych rzeczy w interpelacjach i są to pisma publiczne to ufam i oczekuje, że
będą to merytoryczne odpowiedzi a nie wyzłośliwianie się. Dziękuję.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik -to były skróty myślowe, podobnie jak Pan radny dlatego
domyślając się o które stanowiska chodzi, użyłem też skrótów myślowych. Także to nie jest
wyzłośliwianie się, tylko skrócenie drogi kolejnym pytaniom, bo gdybym odpowiadał na to
pytanie to powinienem odpisać, że takiego stanowiska u nas nie ma i tyle.
Jeżeli chodzi o ul. Konopnicką i chodniki to oddam głos koledze Waldemarowi Ochowi.
Pan Waldemar Och - apropo wniosku radnego Pana Tadeusza Nabywańca, znana jest sprawa
Zarządowi dot. złego stanu chodników i zniszczenia właściwie tych chodników na odcinku
ulicy Konopnickiej. Zniszczone zostały przez prawdopodobnie sprzęt ciężki jeżdżący do
budowanej tam obok myjni. W tej chwili trwa sprawa sądowa, ponieważ część mieszkańców
ulicy Konopnickiej wiedząc o tym kto był sprawcą tego zniszczenia, skierowała sprawę do
sądu w związku z powyższym od dawna jesteśmy w kontakcie z dyrektorem Dwornikiem,
nawet sugerowaliśmy my poprawienie i naprawienie ale od momentu gdy sprawa znalazła się
w sądzie niestety jako korpus delikti musi ten fragment przez jakiś czas posłużyć. Ufamy, że
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jak nie w formie modernizacji naprawienia tego przez sprawcę tak ewentualnie z naszej
inicjatywy to będzie naprawiony ten chodnik.
Pan Robert Pieszczoch - czy ktoś w tym punkcie chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę.
Zamykam ten punkt.

Ad. 25. Zamknięcie obrad.

Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady X sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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