Protokół
XXXIV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 26 lutego 2013r.

1

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXXIV 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 biorą wszyscy radni. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXXIV sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan
Waldemar Szybiak.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad (zał. nr 2).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś pytania do
porządku obrad?
Pan Wicestarosta Wacław Krawczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu
radnych reprezentujących Gminę Zagórz i Gminę Komańcza, tj. Pana Marka Szpary, Pana
Stanisława Fala, Pana Pawła Czecha i moim własnym, chcieliśmy złożyć wniosek o
rozszerzenie punktu na temat likwidacji kolei na odcinku Zagórz – Komańcza i Zagórz –
Krościenko. Sprawa dotyczy tych dwóch odcinków bo mają być one zlikwidowane
całkowicie. Jeżeli chodzi o Zagórz –Krościenko to całkowicie, natomiast Zagórz- Łupków,
Komańcza-Łupków to na razie częściowe wyłączenie. W chwili obecnej informacja jest na
stronie internetowej mówiąca o tym temacie i pozytywne jest to, że w rejonie Komańczy
zaczną funkcjonować dwa kamieniołomy. A mamy na terenie naszego powiatu dużą
inwestycję w temacie remontu drogi Zagórz – Komańcza. Ten wszystek urobek, który będzie
przewożony na teren Polski może jechać linią kolejową. Jest prośba również władz kolei
zagórskiej. Będą prosili o interwencje wszystkie samorządy. Jest więc prośba aby Rada
Powiatu zajęła negatywne stanowisko w temacie likwidacji tego odcinka. Dlatego prosimy o
wniesienie tego punktu pod obrady. ( projekt uchwały druk nr 409).
Pan Robert Pieszczoch poinformował, że projekt uchwały druk nr 409 byłby w punkcie 19
porządku obrad.
Pan Przewodniczący zapytał, kto jest za zmienionym porządkiem dzisiejszych obrad?
Za porządkiem obrad głosowało 21 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:
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1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Pan
Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się dwa razy. Na pierwszym posiedzeniu rozpatrzono skargę, która
wpłynęła do Rady Powiatu dot. zastrzeżeń do pracy Pani Dyrektor Domu Dziecka.
Na kolejnym posiedzeniu zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu omówiono i zaopiniowano
projekty uchwał. Komisja podjęła również wspólne spotkania z Komisją Rewizyjną
w dniu 22 lutego i dotyczyło to pytań i wątpliwości w kwestii audytów
przeprowadzonych w CDN w Sanoku i RCRE w Sanoku. Komisje będą jeszcze
spotykać się w tych sprawach.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 lutego 2013r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczył Komendant Powiatowy Policji Pan Mirosław
Pawełko. W trakcie posiedzenia komisja zajmowała się zatwierdzeniem planu pracy
Komisji na 2013 rok, przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2012r. programu
współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Komisja opracowała i
wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu. Wniosek dot. aby nie łączyć dochodów
i wydatków budżetowych dotyczących różnych działów i podrozdziałów w jednym
projekcie uchwały Rady. Komisję zaniepokoiły sytuacje, które zakończyły się
tragicznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w Sanoku we wrześniu 2012r. i
styczniu 2013r. w trakcie tych tragicznych wydarzeń zginęło 4 osoby. W związku z
powyższym został zaproszony Komendant Powiatowy Policji Pan Mirosław
Pawełko. Komisja skierowała wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji:
„w świetle tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w Sanoku we wrześniu 2012r.,
i w styczniu 2013r., i po przeanalizowaniu powyższych zdarzeń przez Komisję
Regulaminową, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sanoku
Komisja zwraca się z prośbą do Pana Komendanta, o spowodowanie bezwzględnego
obowiązku zdawania broni palnej po utracie lub cofnięciu pozwolenia na jej
posiadanie.”
W świetle tych wydarzeń te 4 osoby zginęły z broni nielegalnego pochodzenia. Nie
wiadomo ile broni nielegalnej jest w posiadaniu mieszkańców powiatu sanockiego.
W związku z tym komisja sugeruje aby wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych o abolicję w sprawie nielegalnej broni. Po przeanalizowaniu
formalno-prawnym tego wniosku Pan Przewodniczący Zarządu Powiatu albo nadał
bieg temu wnioskowi lub jeżeli jest to nieformalne, niezgodne z przepisami które
obowiązują, pozostawić ten wniosek bez biegu.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja spotkała się
trzykrotnie. 25 stycznia, 22 luty i 26 luty. Na pierwszym posiedzeniu komisja
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rewizyjna wspólnie z komisją oświaty. W posiedzeniu uczestniczyli Pani Zofia
Krzanowska, Pani Ryszarda Niemczyk radca prawny, Pani Marta Muszyńska
dyrektor CDN w Sanoku i Pan Wacław Żuchowski dyrektor RCRE w Sanoku.
Posiedzenia obu komisji dotyczyły omówienia procedury audytowej RCRE i CDN
a także sprawozdań poaudytowych w obu placówkach. W wyniku tych posiedzeń
komisje skierowały do Zarządu Powiatu wnioski. ( wnioski w zał. do protokołu).
Na wspólnym posiedzeniu komisje wnioskują do Przewodniczącego Zarządu
Powiatu o udzielenie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości dot.
sprawozdań z audytu w CDN oraz RCRE. Pytania będą załączone do wniosku.
Ostateczne decyzje dot. przedmiotowej sprawy zostaną przedstawione na kolejnej
sesji.
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 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Na ostatnim posiedzeniu
Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki skierowaliśmy wniosek do Pana Starosty aby w dniu
dzisiejszym na sesji w sprawozdaniu przedstawić szczegółowe informacje dot. działań
związanych z przekształceniem CDN w Sanoku i właściwie takich informacji szczegółowych
nie usłyszeliśmy.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – przekazałem informację pisemną. Panie Przewodniczący,
czy otrzymał ją Pan?
Pan Piotr Uruski – tak.
Pan Tadeusz Nabywaniec - ale ja nie pytam o informacje na piśmie, która gdzieś tam jest,
tylko wniosek był aby dzisiaj na posiedzeniu tutaj zostały takie szczegółowe informacje
przedstawione.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – jeżeli chodzi o kwestię CDN-u w odpowiedzi, którą
skierowałem do Państwa informacja jest taka, że jest zamiar przez Marszałka przejęcia naszej
placówki w ramach Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Jesteśmy na etapie
opracowania stosownego porozumienia. Czekamy, gdy to porozumienie będzie gotowe,
będziemy mogli je podpisać, wówczas uruchomimy pozostałe procedury czyli przejęcia tej
placówki przez Marszałka. Liczymy, że cała procedura powinna zakończyć się do końca tego
roku. Przy zachowaniu oczywiście tych wszystkich założeń, których opisałem, czyli że osoby
do tej pory pracujące w CDN czyli Pani dyrektor i pomoc administracyjno-finansowa otrzyma
propozycję dalszej pracy, u nas powstanie punkt konsultacyjny. Będziemy mieli szerszą ofertę
skierowaną do nauczycieli i będą realizowane zadania, które prowadzi Podkarpackie Centrum
Edukacji Nauczycieli czyli wszelkie projekty sfinansowane z funduszy unijnych i będzie
siedziba w tym samym miejscu w którym do tej pory jest CDN. Z naszej strony jest taka
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propozycja żebyśmy nieodpłatnie udostępnili pomieszczenia, a także sprzęt na którym pracuje
CDN. My wstępnie się zgodziliśmy na tego typu współpracę.
Pan Waldemar Szybiak – nie za bardzo rozumiem, czy tutaj w tych różnych przekształceniach
nie ma w ogóle roli Rady Powiatu żadnej?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta –będzie jak najbardziej.
Pan Waldemar Szybiak –ale kiedy?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – w momencie gdy będziemy mogli już przedstawić konkretne
porozumienie bo teraz pracujemy nad porozumieniem. Szczegółów o które Pan prosi
przekazałem. Jeżeli chodzi o szczegóły które będą zawarte w porozumieniu, na razie jest
wola.
Pan Waldemar Szybiak – ale Panie Starosto procedura dokładnie powinna być odwrotna. Pan
powinien wystąpić do Rady Powiatu z wnioskiem, że jest taki zamiar Zarządu, Rada Powiatu
powinna się na ten temat wypowiedzieć i pozwolić Panu na dalsze działania w tym zakresie.
Bo w tej chwili to będzie tak, że przedstawicie nam Państwo porozumienie już gotowe i co się
stanie jak np. Rada się nie zgodzi na to? Cała wasza praca pójdzie w niwecz.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ale wówczas będzie Pan miał podstawę do tego, żeby
prowadzić debatę bo na razie jest jakby intencja. Na razie jakby założeń jeszcze na jakich
zasadach, co będzie, bo przypuszczam, że wówczas jak bym samą inicjatywę przedstawił
Panu to by Pan zapytał o szczegóły. Padło by podobne pytanie. Dlatego teraz opracowujemy
szczegóły. Jest wola z jednej strony i z drugiej strony. Tam też może się pojawić problem, że
np. Rada Sejmiku nie przyjmie tego porozumienia. Na razie opracowujemy szczegóły, żeby
można było przedstawić zarówno Radzie Sejmiku jak i Radzie Powiatu. Jeżeli się nie zgodzi
któraś z Rad to nie będzie takiego przejęcia.
Pan Waldemar Szybiak – ale jednak inicjatorem powinna być Rada Powiatu i te wszystkie
rzeczy o których Pan mówi nie oceniam w tej chwili czy słusznie czy nie słusznie, powinny
być najpierw na Komisjach Rady Powiatu i na sesji i wtedy Zarząd ma zielone światło, że
może działać. Tak samo, bo też usłyszałem tutaj, że Zarząd chce przekształcić MDK w
placówkę kulturalną a nie będzie już oświatową. Też nie za bardzo rozumiem dlaczego
Zarząd samodzielnie takie rzeczy chce przekształcać, bo za chwilę się okaże, że Zarząd np.
chce zlikwidować trzy szkoły i nikt o tym nie będzie wiedział tylko Zarząd.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – Panie radny przepraszam, sam Pan wie doskonale, że taka
procedura nie istnieje. Jest na razie inicjatywa, gdzie sprawdzamy możliwości. Mówimy, że
Zarząd podjął, Zarząd ma możliwość podejmowania inicjatyw, Państwo jako Rada o tym
decydujecie. Ale też, żebyśmy mogli cokolwiek przedstawić musimy wiedzieć. Uchwały
Zarządu nie ma jak Pan zauważył.
Pan Waldemar Szybiak – nie możecie Państwo traktować Rady, jako bezwolnej masy, która
na samym końcu i tak zagłosuje.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – w ten sposób nie traktujemy.
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Pan Waldemar Szybiak – tak to wygląda.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – trzeba uważnie słuchać. Wiele inicjatyw Zarząd podejmuje,
które później głosuje Rada. I taka jest procedura.
Pan Waldemar Szybiak – niestety taka procedura nie jest. Proszę dokładnie poczytać
Regulamin Rady. Procedura jest taka, że Państwo macie oczywiście prawo wyjść z
inicjatywą, przekazać Radzie swoje propozycje co do CDN-u, co do MDK-u i innych rzeczy,
które Państwo będziecie mieli w przyszłości na uwadze, po czym dostajecie od Rady
pozwolenie na dalsze działanie czyli prowadzenie rozmów z podmiotami wyższego rzędu
czyli np. z Urzędem Marszałkowskim. I taka jest procedura. I tylko o tym mówię.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- rozpoczęliśmy to co Pan wspomniał. Pierwszy poziom,
wyszliśmy z inicjatywą na razie. Także państwo jako Rada otrzymacie to do zaopiniowania
bo nie ma takiej procedury, żebyśmy jako Rada nie debatowali na temat tych dwóch spraw.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Jeśli chodzi o CDN to z
wyjaśnień Pani Dyrektor a myślę, że bardzo szerokie i bardzo merytoryczne wyjaśnienia
składała Pani dyrektor Marta Muszyńska na posiedzeniach dwóch komisji wspólnych
rewizyjnej i oświaty i wynika z tych informacji, że CDN 15.000 zł płaci ZS Nr 2, za te sale z
których korzysta i pewnie media jeszcze w tym są. A tutaj słyszę rozmowy, że nieodpłatnie
przekażemy do dyspozycji. To już na tym tracimy. My jak my, ale szkoła na pewno traci
15.000 zł, jeżeli będzie użyczenie nieodpłatne.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- ale to trzeba Panie radny zapytać co wchodzi w skład, bo tam
wchodzi sprzątanie, które będzie utrzymane. Tutaj jeżeli chodzi o same pomieszczenia to Pani
dyrektor za same pomieszczenia nie płaci. Tylko płaci za utrzymanie, za energię, za
sprzątanie, za obsługę. Także te koszty też podkarpacki PCEN będzie ponosił.
Pan Adam Drozd –to teraz mam jeszcze drugie pytanie, czy Zarząd jest poinformowany, o
tym, że od 2016 roku jak nas informowano, powiatowe i gminne CDN-y będą realizować
projekty ze środków unijnych i to za całkiem przyzwoite niemałe pieniądze.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ale nie ma takiej możliwości, dlatego proszę mi wskazać jaki
program ma realizować tego typu rzeczy. Szanowni Państwo jesteśmy na etapie uchwalania
budżetu unijnego. Programy operacyjne jeszcze w ogóle nie ma zarysów, bo nie wiadomo na
co te pieniądze i ile Polska ostatecznie otrzyma. Czyli mówienie że w 2016 roku będzie jakiś
program i będą duże pieniądze to jest co najmniej niewłaściwe. Nie ma takich programów.
Pan Adam Drozd – komisje mają informacje, że już Pani dyrektor składa wniosek na kwotę
1.700.000 zł.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – to nie Pani dyrektor składa tylko złożył powiat.
Pan Adam Drozd –powiat składa, jednak przygotowuje pewnie Pani dyrektor natomiast
interesuje mnie to właśnie, że za dwa lata te powiatowe i gminne CDN-y będą coś tam
realizować.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta –gminnych CDN-ów nie ma.
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Pan Adam Drozd – u nas, ale w Polsce istnieją.
Pan Robert Pieszczoch – Panie radny, proszę zadać pytanie Pan Starosta wtedy odpowie.
Pan Adam Drozd – nie jesteśmy do końca zorientowani w tym, jak będzie wyglądać
funkcjonowanie właśnie CDN-ów w przyszłym roku, kolejnym roku a już podejmujemy
decyzję o tym aby nasz CDN zlikwidować. Żeby ktoś mógł otworzyć nowy to ten musi być
zlikwidowany i to mnie bardzo niepokoi.
Pan Wojciech Pajestka – Szanowni Państwo. Ponieważ Pan Starosta mówił, że CDN będzie
korzystało ze sprzętu będącego w posiadaniu CDN-u w Sanoku, czy Państwo mają wiedzę
jakiej to jest wartości sprzęt i co to jest za sprzęt? Czy była w ogóle dyskusja na ten temat na
Zarządzie?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – nie robiliśmy jeszcze inwentaryzacji.
Pan Wojciech Pajestka – ja powiem, że to jest sprzęt warty, zdobyty przez CDN w Sanoku w
ciągu 10 lat od 2002 roku, wartości prawie 250.000 zł.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – nie ma takiej wiedzy, dlatego proponował bym nie rzucać
liczbami. Zrobimy inwentaryzację i przedstawimy Radzie jaki to jest sprzęt o jakiej wartości.
Pan Wojciech Pajestka –dziękuję bardzo.
Ad. 6 Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na 2013 rok
( druk 396).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch wobec braku pytań poddał Plan Pracy Komisji
Rewizyjnej pod głosowanie.
Za przyjęciem Planu Pracy głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Wobec powyższego Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na 2013 rok,
został przyjęty i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 7 Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku programu współpracy Powiatu Sanockiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego ( druk 397).
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 9 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 383 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Sanoku i włączenia tej szkoły do Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku ( druk 398).
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Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-1, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 383 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Sanoku i włączenia tej szkoły do Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 384 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Sanockiego ( druk 399).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 384 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Sanockiego, została podjęta i stanowi zał.
nr 11 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 385 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Tyrawa Wołoska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji mapy
zasadniczej w miejscowości Tyrawa Wołoska ( druk 400).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 385 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyrawa
Wołoska z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji mapy zasadniczej w
miejscowości Tyrawa Wołoska, została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 386 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 6.000 zł) ( druk 401).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 386 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 6.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
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Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 387 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/378/2013 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2013 rok ( druk 402).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 387 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/378/2013 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 388 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/380/2013 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2013 rok. ( druk 403).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-1, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 388 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/380/2013 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 389 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z
budżetu Powiatu Sanockiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( druk 404).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Pan Stanisław Fal - chciałem zadać pytanie Panu Staroście. Środki na powyższy cel dotacji
pochodzą z wpływów z tytułu opłat ponoszonych przez podmioty gospodarcze za korzystanie
ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie
wymogów korzystania ze środowiska. Jakie to są kwoty w skali roku oraz jaka jest
minimalna a jaka maksymalna wielkość dotacji.
Pan Starosta Sebastian Niżnik – nie jestem w stanie odpowiedzieć teraz na to pytanie.
Pan Stanisław Fal - ale w terminie późniejszym?
Pan Starosta Sebastian Niżnik – tak.

9

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 389 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z
budżetu Powiatu Sanockiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do
protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 390 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku ( druk 405).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 4 radnych.
Wobec powyższego, uchwała Nr 390 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 391 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku ( druk 406).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 391 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 392 w sprawie planu sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sanockim (druk 407).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Pan Stanisław Fal – mamy uchwalić plan publiczny szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
specjalnych w powiecie sanockim. Jak rozumiem zarówno tych, które podlegają Starostwu
Powiatowemu jak również tych, które podlegają pod inne? Bo mam tu na uwadze Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
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Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – Panie Przewodniczący to jest na terenie powiatu
sanockiego i dlatego musi być to. Tak, Nowosielce są tu uwzględnione to nie jest żadna
pomyłka.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał się – 1 radny.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 392 w sprawie planu sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sanockim, została podjęta i stanowi
zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 393 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( druk 408).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 393 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok, została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 394 w sprawie zajęcia stanowiska ( druk 409).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Podpytywany
jestem przez media odnośnie uzasadnienia. Chciałbym na forum Wysokiej Rady to
uzasadnienie przedstawić. Teren dotyczy oczywiście Gminy Zagórz, Komańcza i w stronę
Ustrzyk, natomiast to jest teren powiatu sanockiego. Jeżeli chodzi o informacje z czego to się
wzięło. Niepokój jest w służbach kolei w Zagórzu i nie tylko, bo mają być zlikwidowane
pewne odcinki dróg tras kolejowych. Z tego co posiadam informacje to Pan naczelnik
Bryndza przekazał nam wczoraj, że na terenie Polski jest zlikwidowane 2000 km dróg z tego
200 km w województwie podkarpackim. Jest to naprawdę znacząca wielkość . Co do wykazu
który się ukazał na stronie internetowej PKP PLK z Warszawy, oczywiście Stróże –
Krościenko gdzie ten wykaz linii definitywnie wyłączonych z eksploatacji jest to wykaz,
natomiast druga lista zawiera wykaz linii wstępnie wyłączonych z eksploatacji. Można sobie
zadać pytanie na ile to może być skuteczne. Skoro wstępnie, to mamy nadzieję, że te
działania, które podejmuje władza PKP w Zagórzu i nie tylko, za naszym pośrednictwem
jeszcze chcą monitorować czy prosić wszystkie samorządy na terenie podkarpacia, południa
szczególnie żeby dopomogły, i takie pismo z uchwałą Rady z uzasadnieniem wysłać do Pana
Ministra Nowaka, do Pana Prezesa PKP PLK Remigiusza Paszkiewicza, również
poinformować nasze władze wojewódzkie. Co do uzasadnienia, oczywiście mamy tą
informację, natomiast jeżeli chodzi o tą linię pamiętamy kilka lat temu jak otwieraliśmy
przejście przez Łupków, przejście fitosanitarne, obiecywaliśmy sobie, że w kierunku do
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Humennego i na Słowację ta linia będzie funkcjonowała. Najpierw był dylemat jeśli chodzi o
przewozy osobowe, że rozkład jazdy nie był dopasowany do potrzeb mieszkańców i wtedy
mieszkańcy oczywiście pokupili samochody i w jakiś sposób docierali do miejsc pracy.
Szczególnie do Rzepedzi do zakładów drzewnych, również do Komańczy. Z biegiem czasu
skoro nie był dostosowany rozkład jazdy do potrzeb mieszkańców to coraz mniejsze było
obłożenie na tym odcinku od Zagórza do Łupkowa. I doszło do sytuacji takiej, że w chwili
obecnej od czasu do czasu pociąg towarowy przejedzie. Pamiętamy sytuację kilka miesięcy
wstecz, podczas ulewy i awarii na rzece Poprad oczywiście wszystek towar jechał w kierunku
na Zagórz i na Łupków to co miało pójść na południe Europy. W chwili obecnej nie ma ruchu
osobowego jest tylko częściowo towarowy. Z tego co wiemy w tym roku rusza kamieniołom,
produkcja kamienia w Komańczy i w późniejszym okresie również w Wysoczanach. Z tego
co również posiadamy to PLK w Rzeszowie zezwoliła na załadunek na szlaku tego urobku.
Mając na względzie to, że przez Urząd Marszałkowski jest realizowana inwestycja ZagórzKomańcza i nasze inwestycje w kierunku Komańczy to ten ruch kołowy z tym tonażem po
prostu zniszczy nam nawierzchnię. Tak to się w kraju dzieje. Wszędzie na świecie kolej jest
rozbudowywana, modernizowana, u nas się nie opłaci. To nie tylko to że zniszczy nam drogę
ale w dalszej kolejności również miejsca pracy. Skoro będzie zlikwidowany odcinek około 50
km z Zagórza do Łupkowa to ilość ludzi, pracowników PKP dostanie wypowiedzenie. W
kierunku Łupkowa w kierunku Krościenka. To co naczelnik nas wczoraj informował to
kilkadziesiąt osób zostanie bez środków do życia. To są te uzasadnienia. To są te argumenty,
które później jako dodatek do tej uchwały były by przekazane do organów najwyższych.
Pan Adam Drozd – chciałem tylko dopowiedzieć Panu Staroście, że głównym argumentem
powinien być sam fakt remontu za olbrzymie pieniądze za grube miliony tej trakcji
kolejowej. Nowe szyny, nowe podkłady to jest chyba główny argument. Wyłożenie mnóstwa
pieniędzy, sporo milionów i w tej chwili zamknięcie linii. To jest bardzo niepoważne. A poza
tym miejsca pracy. Dziękuję.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 394 w sprawie zajęcia stanowiska, została podjęta i stanowi
zał. nr 21 do protokołu.

Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Tadeusz Nabywaniec złożył Interpelację ( w zał. nr 22 do protokołu).
Pan Tadeusz Nabywaniec- chciałbym jeszcze dopytać jaki jest koszt audytu
przeprowadzonego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku i w Regionalnym
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku i czy ta kwota została już zapłacona?
Kto wyszedł z inicjatywą przekształcenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
i przekazania zadań do Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie?
Jeszcze chciałbym zapytać o rzecz następującą: czy Zarząd Powiatu podjął już
ostateczną decyzję w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych, młodzież powoli
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dopytuje, jestem nauczycielem więc wiem to z doświadczenia. Jeżeli taka decyzja już została
podjęta to jakie są plany w sprawie naboru, a szczególnie pytam o to czy będą klasy
dwuzawodowe i czy będzie nabór na kierunek geodezja. To mnie niepokoi o tyle, że słyszy
się że takiego naboru nie będzie i nie mogę jako nauczyciel zrozumieć, że tak dobry zawód,
zawód który daje samozatrudnienie, można dać pracę jeszcze innym, nabór miałby być
zlikwidowany w Sanoku.
Jeszcze jedno pytanie. Na stronie Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest wykaz
jednostek, są to projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i
modernizacji obiektów spalania paliw. Jest tam wykazane 122 pozycje, 4 wnioski jest
rozpatrzone negatywnie w tym jeden powiatu sanockiego. Bardzo proszę o odpowiedź na
pytanie czego on dotyczy, ogólny tytuł brzmi: termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w powiecie sanockim i dlaczego ocena tego projektu jest negatywna?
Starosta Pan Sebastian Niżnik – jeżeli chodzi o ostatnie pytanie to jest ZS Nr 4 i w naszej
opinii będziemy składać protest, ponieważ ten projekt niczym się nie różni od projektu, który
został złożony przez szpital. Ta sama osoba pisała i niestety to co zostało zauważone w
studium wykonalności w przypadku szpitala w naszym przypadku zostało niezauważone.
Dlatego na tej podstawie będziemy chcieli złożyć protest.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – co do klas dwuzawodowych to ZS Nr 2, ZS Nr 4,
ZS Nr 5 będzie miała klasy dwuzawodowe, na ostatnim posiedzeniu Zarządu została podjęta
decyzja. Jeżeli chodzi o kształcenie jedno lub wielozawodowe to osobiście koszty troszkę
większe w klasie dwuzawodowej. Co do geodezji to jest kompetencja dyrekcji szkoły. My
nie wkraczamy, jaki zawód w jakim kierunku szkoła ma się rozwijać. Oczywiście ujemnie
nam się odbiło utworzenie geodezji w Brzozowie.
Pan Robert Pieszczoch poprosił aby na pozostałe pytania została udzielona pisemna
odpowiedź.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – na piśmie udzielimy odpowiedzi, jeżeli chodzi o koszty
audytu, już wielokrotnie informowaliśmy przekroczyliśmy 100 mln zł. ustawa o finansach
publicznych nakłada na nas jako na samorząd wykonywanie audytu. Audytujemy siebie czyli
Starostwo Powiatowe oraz jednostki podległe, ale szczegółową informację przekażemy na
piśmie.
Ad. 21 Wnioski i oświadczenia.
Wniosków i oświadczeń brak.
Ad. 22 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXXIV sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.
Protokołowała
Joanna Jankowska
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