Protokół
II sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 8 grudnia 2010r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie II 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 21 radnych. Lista obecności stanowi
zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza II sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Józef
Baszak.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2). Przewodniczący poinformował, że z przyczyn
organizacyjnych jest potrzeba aby w punkcie 8 wprowadzić projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Pana Sebastiana Niżnika Starosty Sanockiego.
Porządek obrad wyglądał by w sposób następujący:
Pkt. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Sanoku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu
w Sanoku.
8.Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Sebastiana Niżnika Starosty
Sanockiego.
9.Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Kto z Pań i Panów radnych jest za takim porządkiem obrad, proszę o podniesienie ręki.
Za zmienionym porządkiem obrad głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4 Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Sanoku:
a) Zgłaszanie kandydatów i ich prezentacja.
Pan Robert Pieszczoch - proszę Państwa. Na samym początku były różne opinie czy
głosowanie jawne czy tajne. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi w sposób
jednoznaczny, że ma być głosowanie jawne. Nasz Regulamin i Statut nie są do końca
w zgodzie z ustawą ale ustawa jako organ wyższego rzędu upoważnia nas do tego aby
głosować w sposób jawny.
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Pani Agnieszka Haduch - zgłaszam kandydaturę Pana radnego Drozda.
Pan Robert Pieszczoch - czy są inne kandydatury? Nie widzę, więc zamykam listę zgłoszeń.
Czy Pan Adam Drozd wyraża zgodę?
Pan Adam Drozd - tak, wyrażam zgodę.

b) głosowanie ( jawne).
Pan Robert Pieszczoch - kto z Pań i Panów radnych jest za powołaniem Pana Adama Drozda
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku?
Za głosowało - 19 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się -0.
Wobec powyższego radny Pan Adam Drozd został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Sanoku.
c) odczytanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Sanoku.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka odczytał uchwałę Nr II/6/2010 w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku. Uchwała stanowi
zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Podjęcie uchwały Nr 7
Rewizyjnej:

w sprawie powołania składu osobowego Komisji

a) Zgłoszenie kandydatów i ich prezentacja.

Pan Robert Pieszczoch - proszę o zgłaszanie kandydatów do w/w Komisji.
Pan Adam Drozd- zgłaszam Pana Dariusza Jęczkowskiego.
Pan Jan Chowaniec - zgłaszam Pana Stanisława Fala.
Pan Waldemar Och - zgłaszam radnego Pana Jana Cyrana.
Pan Robert Pieszczoch - czy są inne zgłoszenia?
Pan Wacław Krawczyk - Pana Romana Koniecznego.
Pan Robert Pieszczoch - czy są inne zgłoszenia?
Pan Waldemar Och - zgłaszam Pana Józefa Baszaka.
Pan Robert Pieszczoch - czy są jeszcze inne zgłoszenia? Nie widzę. Więc zamykam listę
zgłoszeń. Czy Pan Dariusz Jęczkowski wyraża zgodę?
Pan Dariusz Jęczkowski - tak, wyrażam zgodę.
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Pan Robert Pieszczoch - czy Pan radny Fal wyraża zgodę?
Pan Stanisław Fal - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - czy Pan Jan Cyran wyraża zgodę?
Pan Jan Cyran - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - czy Pan Baszak Józef wyraża zgodę?
Pan Józef Baszak - nie, jestem zainteresowany inną Komisją, jestem w Komisji Budżetowej
w związku z tym nie mogę być w Komisji Rewizyjnej.
Pan Robert Pieszczoch - czy Pan Roman Konieczny wyraża zgodę?
Pan Roman Konieczny - nie.

Pan Robert Pieszczoch - więc mamy 4 osoby razem z Przewodniczącym, więc jest potrzebna
jeszcze jedna osoba. Czy są jeszcze inne zgłoszenia?
W takiej sytuacji poproszę o 5 min. przerwy.
Pan Robert pieszczoch ogłosił 5 minut przerwy.
Pan Robert Pieszczoch - wznawiamy obrady po przerwie. Przypominam, że nadal jesteśmy w
punkcie 5 -zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Czy są jeszcze inne zgłoszenia?
Pan Adam Drozd - zgłaszam radnego Pana Pawła Czecha.
Pan Robert Pieszczoch - innych zgłoszeń nie widzę, więc zamykam, czy Pan Paweł Czech
wyraża zgodę?
Pan Paweł Czech - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - więc lista kandydatów na ten moment po zamknięciu wygląda
następująco:
Pan Dariusz Jęczkowski, Pan Stanisław Fal, Pan Jan Cyran i Pan Paweł Czech.
b) głosowanie (jawne)

Pan Robert Pieszczoch - kto jest za w/w czwórką radnych do Komisji Rewizyjnej?
Za- głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -2 radnych.
Wobec powyższego uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
została podjęta.
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c) Odczytanie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka odczytał uchwałę Nr II/7/2010 w sprawie
powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku. Uchwała stanowi
zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6 Podjęcie Uchwały Nr 8 w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji
Rady Powiatu:
a) Zgłoszenie kandydatów i prezentacja kandydatów.
b) Głosowanie (jawne)
Pan Robert Pieszczoch - poproszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Pan Wacław Krawczyk - zgłaszam kandydaturę radnego Pana Mariana Futymę na szefa
Komisji Budżetu. Doświadczony samorządowiec, zna bardzo dobrze finanse powiatu. Od
początku kadencji uczestniczy w obradach, IV kadencję już jest, więc jest to chyba dobra
kandydatura na szefa Komisji Budżetu.
Pan Robert Pieszczoch - czy są inne zgłoszenia? Nie widzę. Czy Pan Marian Futyma wyraża
zgodę?
Pan Marian Futyma - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - kto z Pań i Panów radnych jest za tym aby Pan Marian Futyma został
Przewodniczącym Komisji Budżetu?
Za głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał się - 1 radny.
Przy 19 głosach za, i 1 wstrzymującym się Pan Marian Futyma został Przewodniczącym
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Pan Robert Pieszczoch - przejdziemy do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów.
Pan Adam Drozd - zgłaszam radnego Pana Pawła Czecha.
Pan Robert Pieszczoch - czy są inne kandydatury?
Nie widzę. Czy Pan Paweł Czech wyraża zgodę?
Pan Paweł Czech - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - kto z Pań i Panów radnych jest za tym aby Pan Paweł Czech został
Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i polityki Socjalnej?
Za głosowało- 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
Przy 17 głosach za, i 3 wstrzymujących się, Pan Paweł Czech został Przewodniczącym
Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
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Pan Robert Pieszczoch - przechodzimy do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Oświaty, kultury i Turystyki. Proszę o zgłaszanie kandydatów.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - chciałem zgłosić Pana Piotra Uruskiego.
Pan Robert Pieszczoch - czy są inne kandydatury?
Nie widzę. Czy Pan Piotr Uruski wyraża zgodę?
Pan Piotr Uruski - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - kto z Pań i Panów radnych jest za tym aby Pan Piotr Uruski został
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki?
Za głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, Pan Piotr Uruski został Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i
Turystyki.
Pan Robert Pieszczoch - poproszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Pan Waldemar Och - zgłaszam Pana Marka Szparę. Pan Marek Szpara jest wieloletnim
pracownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich, w Wysoczanach jest inspektorem nadzoru. Jest
z doświadczenia i z wykształcenia inżynierem budownictwa, znakomicie znającym się na
sprawach związanych z infrastrukturą drogową. Dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - czy są inne kandydatury?
Nie widzę. Czy Pan Marek Szpara wyraża zgodę?
Pan Marek Szpara - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - kto z Pań i Panów radnych jest za tym aby Pan Marek Szpara został
Przewodniczącym Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska ?
Za głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -1 radny.
Przy 19 głosach za, Pan Marek Szpara został Przewodniczącym Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Pan Robert Pieszczoch - poproszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pani Grażyna Borek - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałabym zgłosić radnego Pana
Stanisława Fala. Był przewodniczącym Komisji w poprzedniej kadencji.
Pan Robert Pieszczoch - czy są inne kandydatury?
Nie widzę. Czy Pan Stanisław Fal wyraża zgodę?
Pan Stanisław Fal - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - kto z Pań i Panów radnych jest za tym aby Pan Stanisław Fal został
Przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego?
Za głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
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Przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się, Pan Stanisław Fal został Przewodniczącym
Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
c) odczytanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji
Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka odczytał uchwałę Nr II/8/2010 w sprawie
powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Sanoku. Uchwała stanowi
zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 9 w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji
Rady Powiatu w Sanoku.

Pan Robert Pieszczoch -Panie i Panowie radni zgłaszali swoje osoby do poszczególnych
Komisji. Więc przejdziemy do odczytania uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka odczytał uchwałę Nr II/9/2010 w sprawie
powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Sanoku.
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0. Wobec
powyższego uchwała została podjęta i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie Uchwały Nr 10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Sebastiana
Niżnika Starosty Sanockiego.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka odczytał uchwałę Nr II/10/2010 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Pana Sebastiana Niżnika Starosty Sanockiego.
Za powyższą uchwałą głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 16 głosach za i 2- wstrzymujących się, uchwała Nr 10 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Pana Sebastiana Niżnika Starosty Sanockiego została podjęta i stanowi
zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 9 Wolne wnioski.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - Szanowni Państwo, chciałbym przywitać na naszym
posiedzeniu Pana Marszałka Sławomira Miklicza. Korzystając z obecności Pana Marszałka
u nas na sesji chciałem też Państwa zapoznać z sytuacją, która ma miejsce jeżeli chodzi
o budżet Urzędu Marszałkowskiego. Chciałbym aby Pan Marszałek powiedział nam, jaka
wartość zabezpieczona jest w budżecie na pomoc powiatowi w sprawie Muzeum
Historycznego. Tak żebyście Państwo mieli obraz jak wyglądały przygotowania i projekt
uchwały przygotowany przez ustępujący Zarząd województwa podkarpackiego.
Pan Robert Pieszczoch - ja formalnie zapytam Wysoką Radę czy wyrażają zgodę na to aby
Pan Marszałek zabrał głos. Nie widzę głosów sprzeciwu więc bardzo proszę.
Pan Sławomir Miklicz- Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Pozwolę sobie
zacząć od słów gratulacji dla wszystkich Państwa radnych, dla Prezydium, dla Zarządu,
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pierwsze gratulacje z okazji wyborów na radnych, drugie gratulacje z okazji ukonstytuowania
się władz Rady Powiatu. Życzę wielu sukcesów w tej kadencji dla dobra tego powiatu i dobra
mieszkańców Ziemi Sanockiej. Odpowiadając na pytanie Pana Starosty, sytuacja wygląda
dokładnie tak samo jak co roku jeżeli chodzi o projekt budżetu, czyli Muzeum Historyczne w
projekcie budżetu nie zostało ujęte. Dotacja, która trafiała w ostatnich latach do Starostwa
Powiatowego w pierwszym roku to było 250.000 zł, później po 500.000 zł. Dotacja, która
zawsze po pewnych perturbacjach w końcu do budżetu Starostwa trafiała, dzięki czemu
Muzeum Historyczne mogło funkcjonować.
Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że uda się tym razem wprowadzić w trakcie procedury
budżetowej tą dotację. Jestem już po rozmowach z Panią Marszałek Kowalską, która z
podziału departamentów w naszym Zarządzie Województwa jej właśnie przypadł w udziale
nadzór nad departamentem kultury i oświaty. Jutro Pani Marszałek Kowalska będzie w
Sanoku, umówiliśmy się z dyrektorem Ginalskim ponieważ jest to jednostka podległa i
chciała się zapoznać z tą jednostką. Chciałbym zwrócić uwagę na coś innego i tu prośba do
Zarządu Powiatu do Starosty. Jak Państwo wiecie przez ostatnie lata dążyliśmy do tego aby
Muzeum Historyczne było co najmniej współfinansowane przez Urząd Marszałkowski. To
jest zasadnicza różnica niż dotacja. Zwracam się tutaj w obecności wszystkich Państwa
radnych do Pana Starosty i do Zarządu z prośbą taką aby te starania wesprzeć i aby już w
najbliższym czasie myśląc o roku 2012 bo o tym roku możemy najszybciej liczyć,
wystosować odpowiednie wnioski do Zarządu Województwa. Ja ze swojej strony deklaruję
oczywiście, że będę bardzo mocno wspierał te działania i mam nadzieję, że one zakończą się
sukcesem. Bo Muzeum Historyczne w Sanoku jest Muzeum o znaczeniu ponad regionalnym
i ono zasługuje nas rangę Muzeum Wojewódzkiego. Staram się patrzeć też realnie na tą
sytuację jaka jest w budżecie województwa, bo ona tak jak w każdym budżecie samorządu nie
jest doskonała. Dlatego dzisiaj pewnie nie mamy się co łudzić, nie możemy mówić o
przejęciu tego Muzeum przez Urząd Marszałkowski ale współfinansowanie wydaje się być
bardzo realne. Dlatego też te starania, które były we wcześniejszych latach czynione myślę,
że warto je ponowić i wystosować odpowiedni wniosek do Zarządu Województwa a myślę,
że Muzeum które powstaje, które się rozbudowywuje w tej chwili zasługuje na to aby być co
najmniej współfinansowane przez Urząd Marszałkowski. A to jest wymierna korzyść i dla
Muzeum i dla Starostwa Powiatowego. Nie opierać się na dotacjach, które będą bądź nie będą
bo nie jest to jednostka Urzędu Marszałkowskiego i Urząd nie ma obowiązku dotowania tej
jednostki, natomiast przy współfinansowaniu przy podpisanej umowie staje się to jakby już
obowiązkiem. Dlatego też Panie Starosto z tego miejsca zwracam się z prośbą aby już czynić
starania ku temu aby na 2012 rok przed rokiem budżetowym 2012 być może uda się
doprowadzić do tego aby jednostka była współfinansowana. Po wstępnych rozmowach z
członkami Zarządu województwa wydaje się, że sprawy powinny iść w dobrym kierunku.
Dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch -dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów radnych w tym punkcie chciałby
zabrać głos?
Pan Waldemar Och - Panie Przewodniczący, chciałem Radę poinformować oficjalnie, że
wolą radnych Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej został utworzony Klub
radnych Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej w liczbie 5 osób i w ten sposób
chcę formalnie zgłosić członkowstwo i udział tego klubu jako twór, który jest określony
Regulaminem Rady Powiatu. W skład Klubu wchodzą radni: Pan Wacław Krawczyk, Pan
Marek Szpara, Pan Marian Futyma, Pan Wojciech Pajestka, Pan Waldemar Och.
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Pan Adam Drozd - chciałbym zgłosić powstanie Klubu radnych członków Platformy
Obywatelskiej w mojej osobie w osobie Pana Starosty Sebastiana Niżnika, Pana Dariusza
Jęczkowskiego, Pani Agnieszki Haduch, Pana Pawła Czecha i Pana Roberta Pieszczocha. Na
ręce Pana Przewodniczącego złożę naszą deklarację.
Starosta Pan Sebastian Niżnik - miałem spotkanie z Panem Dyrektorem Muzeum
Historycznego Panem Banachem. Dlaczego wspomniałem i zaprosiłem Pana Sławka Miklicza
do nas? Ponieważ jak Państwo wiecie jest wykonywany projekt z RPO przez Muzeum.
Prawdopodobnie końcem września zostanie oddane skrzydło ale musimy pamiętać o tym co
wiąże się z realizacją tego projektu. Otóż musi być utworzone 8 miejsc pracy bo jest to jeden
ze wskaźników. Żebyśmy nie musieli zwracać tych środków musimy o tym pamiętać, że
dotacja musi też uwzględniać dla Muzeum m.in. utworzenie tych miejsc pracy. Nad tym
będziemy musieli się zastanowić. Na pewno wsparcie Urzędu Marszałkowskiego będzie
znaczną pomocą ale będziemy musieli wygospodarować znaczną część środków na pokrycie
tych 8 etatów, które powstaną.
Pan Waldemar Szybiak - ja chciałem zapytać Pana Starostę i Pana Miklicza jaką dotację
przewiduje Urząd Marszałkowski na ten rok dla Muzeum Historycznego?
Pan Sławomir Miklicz - Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Panie radny w
projekcie budżetu nie ma przewidzianej żadnej dotacji.
Pan Waldemar Szybiak -to już słyszeliśmy. Ale Pan tak zapowiadał jakby już była.
Pan Sławomir Miklicz - ja Panie radny mówiłem o tym, że będę czynił starania aby już na
poziomie pracy nad budżetem, procedurą budżetową, pierwsze czytanie budżetu mamy 3
stycznia.
Pan Waldemar Szybiak - o jaką kwotę będzie Pan czynił starania?
Pan Sławomir Miklicz - Panie radny, myślę, że o kwotę taką jaka będzie realna. Oceniając
rozmowy moje pierwsze z członkami Zarządu wydaje się być możliwa kwota na poziomie
takim jaka była do tej pory czyli pół miliona złotych. Trzeba pamiętać też o tym, że to nie jest
jednostka Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli uda się pół miliona złotych zagwarantować w
budżecie województwa na pomoc samorządowi powiatowemu to wydaje mi się, że będzie to
w tej sytuacji budżetowej którą mamy spory sukces.
Pan Waldemar Szybiak - Pan Starosta mówił też o tym, że o 8 etatów musimy zwiększyć bo
tak jest w projekcie. Czy Pan Starosta ma taką widzę jak duży będzie potrzebny budżet dla
Muzeum Historycznego?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - z informacji jakie uzyskałem od Pana Dyrektora Muzeum
Historycznego szacuje, że budżet powinien zamknąć się kwotą 1.400.000 zł. Trzeba pamiętać
że Muzeum Historyczne wypracowuje ok. 300.000 zł rocznie.
Pan Waldemar Szybiak - pozwolę sobie zabrać głos bo byliśmy tu z radnym Nabywańcem w
radzie Muzeum i znamy dość dobrze te problemy. W tej chwili dotacja do Muzeum i cała
kwota tj. około 1.300.000 zł więc dobudowanie skrzydła, następnie zaprowadzenie
ciepłociągu w całym obiekcie bo to nie dotyczy tylko nowego skrzydła to będzie według
obliczeń które usłyszeliśmy na razie przynajmniej to będzie około 1.800.000- 1.900.000 zł.
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Więc należy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli Platforma Obywatelska w Zarządzie
Województwa będzie tylko tak hojna jak PIS poprzednio to tylko zostanie 500.000 zł to
będzie stanowczo za mało i będą duże kłopoty żeby 1.200.000 zł -1.300.000 zł dołożyć z
powiatu. Dlatego tu apeluję do Pana Marszałka, żeby ta kwota była zdecydowanie większa
około miliona złotych bo inaczej to nasze Muzeum będzie miało kolosalne problemy.
Dziękuję.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Ja mam
pytanie do Pana Marszałka. Już dzisiaj zapowiedział, że nie będzie żadnych szans aby
najbliższy rok ewentualnie Muzeum zostało przejęte przez Urząd Marszałkowski. Stąd moje
pytanie brzmi to jak to się dzieje czyżby tylko Prawo i Sprawiedliwość była tak bardzo
nieudolna w sejmiku a bończuszne zapowiedzi skończyły się na niczym? Zaznaczę, że nie
były to wypowiedzi Pana Marszałka ale wydaje mi się, że obecni członkowie Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego chyba w kampanii wyraźnie zapowiadali, że bez żadnego problemu
Muzeum zostanie przejęte.
Pan Robert Pieszczoch - ja może poproszę Pana Marszałka o odpowiedź ale Panie i Panów
radnych prosił bym żeby to nie była teraz dyskusja tylko nad Muzeum Historycznym, bo ja
myślę, że musimy tutaj zaprosić Pana dyrektora, który określi nam jasno jakie są potrzeby,
bo dziś rozmawiamy raz 1.300.000 zł raz 1.800.000 zł, będziemy się licytować. Ja myślę, że
na najbliższą sesję zaprosimy Pana dyrektora, który wyjaśni nam jakie są potrzeby.
Pan Sławomir Miklicz - Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Ja nie
rozróżniam jeżeli chodzi o Muzeum Historyczne hojności Prawa i Sprawiedliwości i
Platformy Obywatelskiej. Dla mnie ważna jest sprawa a nie barwy polityczne przy tej
hojności. Ja przypomnę tylko, że Pan radny doskonale pamięta, że od samego początku na
wnioski naszego Klubu radnych udało się to przeforsować i w pierwszym roku tyko dzięki
temu, że Poseł Piotr Babinetz, któremu serdecznie dziękowałem wielokrotnie wyłamał się z
dyscypliny klubowej i tylko jednym głosem wniosek przeszedł pamiętamy tą historię i
później w każdym projekcie budżetu na kolejny rok dotacji dla Muzeum Historycznego nie
było, trzeba było ją wprowadzać wnioskami opozycji wtedy, finalnie w ostatnim roku
dołączył do tych wniosków do wsparcia radny Ciepły. Wspólnie pracowaliśmy nad tym i to
było uwieńczone sukcesem i to jest najważniejsze. Nieważne czy hojność była Prawa i
Sprawiedliwości czy hojność będzie teraz Platformy większa bo to nie w tym rzecz. Ja
przypomnę, że to nie jest jednostka Urzędu Marszałkowskiego. Wielokrotnie ze Starostą
Krawczykiem kiedy rozmawialiśmy na temat Muzeum Historycznego dla mnie celem
nadrzędnym było to żeby Muzeum Historyczne było współfinansowane żeby podpisać
umowę bo to już obliguje do ponoszenia wymiernych kosztów i nie trzeba o to zabiegać
wnioskami. W tym roku niemożliwe już jest współfinansowanie tzn. w roku 2011 dlatego, bo
żeby do tego doprowadzić to o tym trzeba myśleć znacznie wcześniej i trzeba doprowadzić
do podpisania umowy. Dzisiaj już jest za późno na podpisanie umowy o współfinansowanie
na rok 2011, bo projekt budżetu już jest gotowy. Teraz możemy go tylko troszkę zmieniać,
natomiast wnioski do budżetu składa się, Pan radny doskonale wie bo procedura jest taka
sama w samorządach w miesiącu wrześniu. Jednostki kultury w miesiącu wrześniu składają
wnioski do budżetu na rok następny. Dlatego też wydaje mi się, że istotnym tutaj będzie
aktywność Zarządu Powiatu aby taki wniosek do Zarządu Województwa skierować. Nic nie
stoi na przeszkodzie już w miesiącu marcu, kwietniu po to żeby spokojnie dać czas
Zarządowi Województwa do opracowania tego porozumienia, umowy o współfinansowaniu.
Takie muzea współfinansujemy bo m.in. nie tyle my co ministerstwo kultury bo min.
Muzeum w Łańcucie jest współfinansowane, jest umowa podpisana o współfinansowaniu
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przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Kultury. Tą drogą, tą ścieżką można też pójść do
tego aby współfinansować Muzeum Historyczne, bo podkreślam tu nie chodzi o barwy
polityczne, chodzi o sprawę. Muzeum Historyczne jest warte tego aby podnieść jego rangę.
Jeżeli ono będzie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski, niewątpliwie ta ranga
Muzeum w województwie wzrośnie. Dlatego Panie radny unikał bym dyskusji na temat
hojności poszczególnych ugrupowań a myślę, że jak doprowadzimy wspólnie, mam nadzieję,
że Pan radny też się do tego przyłączy wspólnie do tego, że osiągniemy sukces to będzie nasz
wszystkich sukces i tego należy życzyć nam i Muzeum Historycznemu. I żeby była jasność
Pan radny Szybiak mówił ja wspominam tutaj o tym, że będę zabiegał i będę się starał o to
aby ta dotacja została udzielona na ten rok. Ja cały czas podkreślam, że to jest jednostka
powiatowa ale myślę, że członkowie Zarządu, Ci którzy są teraz, byli w poprzednim, mają
świadomość tego, że to Muzeum powinno być współfinansowane przez Urząd Marszałkowski
dlatego też wydaje się po pierwszych rozmowach, że jest dobry klimat do tego aby tą sprawę
doprowadzić do końca.
Pan Stanisław Fal - Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Skoro już temat Muzeum
Historycznego został wywołany, jeszcze dwa zdania w tej materii. Rzeczywiście naszym
zamiarem jako radnych poprzedniej kadencji było dążenie do tego aby Muzeum Historyczne
przekazać pod Urząd Marszałkowski. Udało się, że było współfinansowanie, nie mniej jednak
temat współfinansowania wraca ponownie. Tu Pan Marszałek Miklicz zapewnił, że wszystko
będzie robił aby współfinansowanie w roku bieżącym było realne. Ale sam także stwierdził,
że Muzeum Historyczne jest ponad regionalnym i naszą rolą jest aby od roku 2012 Muzeum
Historyczne rzeczywiście przekazać pod Urząd Marszałkowski. I my Panie i Panowie radni
musimy wszystko robić aby tak się stało. Druga sprawa Pan Starosta nadmienił, że z uwagi na
realizację projektu „Dobudowa skrzydła do Muzeum Historycznego” istnieje konieczność
zwiększenia zatrudnienia o 8 etatów. Ja natomiast mam pytanie. Czy te 8 etatów czy to
wchodzi w rachubę już w roku 2011, bo z tego co znam się trochę na programach to po
zakończeniu programu od realizacji tego zadania w ramach tego programu dopiero od
następnego roku, pełnego roku. Uprzejmie dziękuję.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - nie ma takiego zapisu w programach.
Pan Robert Pieszczoch - ja myślę, że na to pytanie nie wiem czy ktoś tutaj na sali jest w stanie
Panu radnemu odpowiedzieć. Ja myślę, że jednak bardzo by nam tutaj była potrzebna osoba
Pana dyrektora i myślę, że na najbliższej sesji do tego doprowadzimy, zaprosimy Pana
dyrektora i wyjaśnimy sobie wszystkie te kwestie. O zabranie głosu proszę Pan Roman
Konieczny.
Pan Roman Konieczny - ja chciałem zapytać Pana Starostę, bo Pan Marszałek ustawił
poniekąd nas jako Radę mówiąc o tym, że dużym sukcesem dla nas będzie zamiana dotacji
na dofinansowanie. Przez ostatnie 3 lata staraliśmy się o to co powiedział Pan Fal, o to żeby
Urząd Marszałkowski przejął to muzeum. Czy Pan Starosta przewiduje dalej taką możliwość i
będzie czynił starania nie patrząc w tym momencie na to co powiedział Pan Marszałek,
występował cały czas i monitował o przejęcie? A druga sprawa, jeżeli Pan Starosta będzie
dalej się starał czy Pan Marszałek zachowa się w taki sposób jak Pan Babinetz i Pan Ciepły i
złamie swoją dyscyplinę klubową i zagłosuje z opozycją żeby przejąć wtedy to Muzeum
przez Marszałka.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - myślę, że negocjacje rozpoczęły się już kilka dni temu i Pan
Marszałek prezentując tutaj, prezentuje pozycję wyjściową do negocjacji. Jeżeli chodzi o
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Zarząd Powiatu będziemy zabiegać o to, będziemy czynić wszystko żeby Urząd
Marszałkowski jeżeli będzie tylko to możliwe przejął Muzeum Historyczne.
Pan Sławomir Miklicz - Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie radny. Ja sobie nie
przypominam takiej sytuacji, żeby Zarząd wystąpił o przejęcie Muzeum Historycznego.
Jeżeli się mylę, Panie Starosto Krawczyk proszę mnie poprawić, było wystąpienie tylko i
wyłącznie o współfinansowanie. Prawda?
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta - o przejęcie, współfinansowanie, dotacje, wszystkie
formy były wykorzystane.
Pan Sławomir Miklicz - w ostatnim roku było o przejęcie o ile dobrze kojarzę. Temat
faktycznie pojawił się po rozmowach z marszałkiem Burkiem ze Starostą Krawczykiem.
W tych rozmowach ja też uczestniczyłem. Jeżeli chodzi o głosowanie i złamanie dyscypliny
to Panie radny Konieczny myślę, że z tym problemu nie będzie dlatego, że Klub radnych
Platformy Obywatelskiej od pierwszego roku w sejmiku głosował za tą dotacją. Myślę, że
tutaj takiego problemu nie będzie. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze.
Pan Robert Pieszczoch - proszę jeszcze radny Nabywaniec.
Pan Tadeusz Nabywaniec- ja chciałbym zapytać tak całkiem na roboczo. Przeczytałem
w protokole z dnia 9 listopada 2010r. a więc jeszcze za poprzedniego Zarządu i pana Starosty
Krawczyka, cytuję: „ Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem skierowanym przez dyrektora
ZS Nr 2 w Sanoku odnośnie zamknięcia sali gimnastycznej
przez Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.” Chciałbym dopytać czy jest decyzja o
zamknięciu sali sportowej w ZS nr 2 w Sanoku, jeżeli jest taka to co jest tego powodem?
Pan Wacław Krawczyk - pismo wpłynęło na Zarządzie tego jeszcze nie było. Jeżeli chodzi o
ostateczną decyzję.
Pan Tadeusz Nabywaniec- to może zapytam inaczej. Jakie powody w swoim piśmie kieruje
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, że chce tą salę sportową zamknąć
młodzieży.
Pan Wacław Krawczyk - w chwili obecnej nie potrafię na ten temat odpowiedzieć.
Pan Tadeusz Nabywaniec- nic, dziękuję będę dopytywał na komisjach.
Pan Robert Pieszczoch na moje ręce wpłynęło pismo od Pana Starosty w sprawie
delegowania przez Radę Powiatu dwóch radnych do utworzonej przy Staroście Powiatu
Sanockiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Pan Robert Pieszczoch odczytał w/w
pismo.
Propozycja jest aby do w/w Komisji zostali delegowani radni: Pan Stanisław Fal i Pan Jan
Chowaniec.
Czy mają Państwo inne propozycje? Nie widzę, więc tych dwóch radnych Pan Stanisław Fal i
Pan Jan Chowaniec, Ci Panowie wyrazili zgodę, rozmawiałem z nimi, będą reprezentować
Radę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

12

Ad. 10 Zamknięcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch - przed zamknięciem sesji, chciałbym pogratulować wszystkim
dzisiaj nowo wybranym i życzyć sukcesów w pracy w poszczególnych komisjach.
Chciałbym również w imieniu własnym i w imieniu pozostałych członków prezydium Rady,
jako, że już przed świętami Bożego Narodzenia nie będziemy odbywać obrad sesji życzyć
wszystkim Państwu sukcesów w pracy osobistej, w pracy na rzecz Rady i życzyć Zdrowych,
Pogodnych świąt Bożego Narodzenia.
słowami:
Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Robert Pieszczoch
„ Zamykam obrady II sesji zwyczajnej Rady Powiatu”, zamknął obrady. Podziękował
wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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