Protokół
XLIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 16 września 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XLIII 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 XLIII sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Dariusz
Jęczkowski.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad (zał. nr 2).
Zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś propozycje do porządku obrad?
Nie zgłoszono.
Wobec powyższego Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał porządek obrad
pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczących Komisji
o składanie sprawozdań według kolejności:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Komisji
Pan Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Komisja zapoznała się
również z pismami, które wpłynęły do Komisji m.in. Związków Zawodowych i
jednostek podległych. Komisja zapoznała się również z pismami od Stowarzyszenia
Przyjaciół Heleny Kosiny i zawnioskowała do Zarządu Powiatu o przedstawienie
aktualnej sytuacji dotyczącej Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
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5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja między sesjami nie odbyła posiedzenia.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami nie
odbyła posiedzenia.
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 6 do protokołu
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Sanoku stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – chciałbym również przekazać informacje o tym, że w
przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie dotyczące dalszych losów i możliwości rozwoju
naszego szpitala. Z dyrektorem planujemy obecnie datę tak, żeby wszystkie osoby
zainteresowane mogły uczestniczyć w tym spotkaniu. Bliższe informacje przekaże osobom
zainteresowanym a także wszystkim radnym przez Biuro Rady.
Chciałbym również zwrócić się do Państwa radnych, ponieważ nie ma zbyt wiele czasu,
wpłynęły do nas wnioski odnośnie możliwości realizacji zadań tzw. „Schetynówki”. Jest
ogłoszony nabór do końca miesiąca. Wiąże się to z tym, że jeżeli byśmy podjęli decyzję o
składaniu wniosków, mamy bardzo krótki okres czasu do podjęcia stosownych uchwał a także
podpisania porozumień z gminami. I chciałbym prosić szczególnie Komisję Transportu o
zainteresowanie się takimi propozycjami które dzisiaj omawialiśmy na Zarządzie. Mowa jest
o drodze, która była już składana raz do „Schetynówek”, ale niestety nie uzyskała
dofinansowania. Jest to droga powiatowa Zarszyn –Odrzechowa od km 0+390 do km 5+015,
od km 6+330 do km 6+600. Jest to łączna kwota blisko 5 km drogi. Wartość tego zadania
szacowana jest na kwotę 1.767.000 zł. Przypomnę tylko, że finansowanie „Schetynówek”
obecnie jest na poziomie 50%. Liczymy, że deklaracja z Gminy będzie na poziomie 50%
udziału naszego własnego w tej kwocie, czyli mówimy o wydatkach na poziomie 25%
wartości zadania. I drugie zadanie, które wpłynęło z Gminy Sanok, jest to przebudowa drogi
powiatowej Trepcza-Jurowce, jest to tzw. objazd drogi głównej, ominięcie Dąbrówki. Jest to
w kilometrażu od km 0+000 do km 4+ 666. Obie drogi mają blisko po 5 km. Wartość tej
drogi to 1.632.000 zł. W obu przypadkach jeżeli chodzi o projektowanie tych dróg są
spełnione wymogi, które są wyodrębnione w programie. Mamy nadzieję, że jeżeli Wysoka
Rada pozytywnie przychyliła się do tych dwóch zadań w naszej ocenie byłby to nasz wkład
przy powodzeniu obu projektów na poziomie około 900.000 zł. Dziękuję.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, Panie Starosto. Ja mam pytanie na jaką kwotę
została wyceniona siedziba po dawnej policji ?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - 1.050.000 zł.
Pan Adam Drozd – a pamiętam, że Zarząd niedawno przyjął uchwałę, że poniżej 1.500.000 zł
nie będzie sprzedaży budynku po byłej policji.
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Pan Sebastian Niżnik, Starosta – takiej uchwały nie podejmowaliśmy. Określaliśmy tylko
wartość kwotową.
Pan Adam Drozd- przypominam sobie, że była informacja, że poniżej 1.500.000 zł budynek
policji nie będzie sprzedawany. Ja to pamiętam, może ktoś z radnych jeszcze pamięta. A teraz
1.050.000 zł.
Pani Skarbnik poinformowała że taka kwota jest wpisana w budżecie. Teraz jest nowa
wycena.
Pan Adam Drozd- może lepiej się wstrzymać niż sprzedawać za taką kwotę bo kwota jest
skandaliczna.
Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 457 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości
lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy
zastępczej ( druk 481).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 21 głosach za, uchwała Nr 457 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty
dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, została podjęta i
stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 458 w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych
działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej. ( druk 482).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 21 głosach za, uchwała Nr 458 w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych
działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej, została podjęta
i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 459 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (kwota 29.646 zł – stypendia dla uzdolnionych uczniów)
( druk 483).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 21 głosach za, uchwała Nr 459 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (kwota 29.646 zł – stypendia dla uzdolnionych uczniów), została
podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 460 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (kwota 48.500 zł –zwiększenie subwencji oświatowej) ( druk
484).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 21 głosach za, uchwała Nr 460 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (kwota 48.500 zł –zwiększenie subwencji oświatowej), została
podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 97.560 zł). ( druk 485).

Projekt w/w uchwały ( zał. nr 13) odczytał Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady
Powiatu.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś ma pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem złożyć wniosek formalny
do tej uchwały aby dopisać w tej uchwale iż środki te będą przeznaczone na dokończenie
remontu ulicy Konarskiego.
Pan Roman Koniczny – chciałem zgłosić podobny wniosek tylko że na Gminę Besko.
Pan Robert Pieszczoch – to w pierwszej kolejności będziemy głosować wniosek Pana Drozda,
bardzo proszę o uszczegółowienie wniosku.
Pan Adam Drozd odczytał § 1 pkt. 1 projektu uchwały i pkt. 2 „w tabeli nr 2 uchwały
budżetowej zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego w: Dziale 600 –Transport i Łączność,
rozdz. 60014 –Drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne „dokończenie remontu ulicy Konarskiego” Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
Za powyższym wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw-9, wstrzymało się- 3 radnych.
Pan Robert Pieszczoch powiedział, że głos Przewodniczącego decyduje, więc wniosek nie
przeszedł.

Pan Robert Pieszczoch poprosił Pana Romana Koniecznego o przedstawienie wniosku.
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Pan Roman Konieczny – treść identyczna tylko zmiana w § 1 pkt. 2 Wydatki majątkowe w
tym na wydatki związane z realizacją statutowych zadań i dopisać „na drogę –numeru nie
pamiętam - Gmina Besko.” Prosił bym o pomoc jeśli jest ktoś merytoryczny o numer drogi,
bo tam nie ma ulic prawdopodobnie. Besko – Wzdów droga powiatowa tylko tyle.
Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
Za przedstawionym wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw-7 radnych, wstrzymało się-3
radnych.
Pan Robert Pieszczoch - będziemy głosować uchwałę z tą poprawką gdyż zdecyduje znów
głos Przewodniczącego. Poddaję uchwałę pod głosowanie z poprawką przedstawioną przez
Pana Koniecznego.
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik – ja może przeczytam nazwę tego zdania. Modernizacja
drogi powiatowej Besko-Wzdów (2060R) na odcinku od km 1+480 do km 1+960 tj. na
długości około 480 m.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Pan Adam Drozd – ja mam prośbę. Chciałem o wykładnię w Statucie gdzie głos
Przewodniczącego na sesji Rady Powiatu decyduje o tym czy uchwała przechodzi czy
wniosek przechodzi.
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie:
Pan Robert Pieszczoch –wznawiam XLIII sesję zwyczajną Rady Powiatu w Sanoku IV
kadencji po przerwie. Jesteśmy w punkcie 10. W związku z tym, że nie ma konsensusu, a nie
ma na sali radcy prawnego, proponuję o zdjęcie punktu 10 z dzisiejszych obrad i myślę, że nie
będzie tak, że na najbliższej sesji Rady Powiatu nie będzie radcy prawnego, żeby
jednoznacznie rozstrzygnąć a nie chciał bym podjąć decyzji, która później będzie
komentowana, że ktoś coś zrobił nie tak, więc zgłaszam wniosek o zdjęcie punktu 10 z
dzisiejszych obrad.
Przewodniczący Rady zapytał kto jest za takim wnioskiem?
Za powyższym wnioskiem głosowało 13 radnych, przeciw-3 radnych, wstrzymało się - 2
radnych.
Punkt 10 został zdjęty z porządku obrad.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 461 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (kwota 1.134 zł – zwrot dochodów do jednostki oświatowej)
( druk 486).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 461 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (kwota 1.134 zł – zwrot dochodów do jednostki oświatowej), została
podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
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Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 462 w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie obciążenia
nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką ( druk 487).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 462 w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie obciążenia
nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do
protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 463 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia
nieruchomości Powiatu Sanockiego, hipoteką (zakup angiografu) ( druk 488).

Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Pan Roman Konieczny – nie do samego projektu uchwały ale miałbym prośbę. Na następną
sesję chciałbym uzyskać informację jaka jest suma obciążeń hipotecznych na majątku SPZOZ
i jak się to ma do całego majątku SPZOZ w Sanoku ?
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 463 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości
Powiatu Sanockiego, hipoteką, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 464 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia
nieruchomości Powiatu Sanockiego, hipoteką (termomodernizacja obiektów SPZOZ
w Sanoku) (druk 489).

Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 464 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości
Powiatu Sanockiego, hipoteką (termomodernizacja obiektów SPZOZ w Sanoku), została
podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Ad. 15 Odczytanie informacji Wojewody Podkarpackiego o analizie oświadczeń
majątkowych.
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Pan Robert Pieszczoch odczytał Informację Wojewody Podkarpackiego o analizie oświadczeń
majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku ( informacja
stanowi zał. nr 18 do protokołu.)

Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Tadeusz Nabywaniec złożył Interpelację na ręce Przewodniczącego Rady. Interpelacja
stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Pan Stanisław Fal – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Chciałem zadać pytanie i
pewnie to pytanie skieruję do Pana Starosty. Zanim jednak zadam to pytanie, to kilka zdań
wprowadzenia. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Wojewódzkiego
Oddziału Podkarpackiego w Sanoku zabiega o sztandar. W związku z tym został wyłoniony
komitet honorowy, który ma doprowadzić do ufundowania tego sztandaru. Uroczystość
związana z nadaniem sztandaru dla tego Związku ma się odbyć 5 października br. nie mniej
jednak, zanim do tej uroczystości dojdzie, to są niezbędne przygotowania pewne logistyczne.
I w dniu 13 września bm. ten komitet honorowy odbył swoje spotkanie, poprosił gości którzy
powinni moim zdaniem wziąć udział w posiedzeniu tego komitetu honorowego. Byli obecni
przedstawiciele samorządu leskiego, brzozowskiego, gmin z terenu powiatu sanockiego. Z tej
informacji którą ja posiadam z ramienia Starostwa Powiatowego nie wziął nikt udziału. Nie
wiem jakie przyczyny tkwiły i w związku z tym to pytanie do pana Starosty. Czy brakowało
zaproszenia czy może jakieś niedopatrzenie bo przypuszczam, że całkiem po prostu ten
komitet honorowy liczy na pewną pomoc logistyczną także i ze strony Starostwa
Powiatowego. A sama impreza, która ma się odbyć, będzie to impreza wielkiej rangi bo
będzie się odbywać tu na rynku sanockim. Rozpoczęcie mszą świętą w kościele Fary, źle by
było chyba moim zdaniem jakby brakowało Starostwa Powiatowego.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – żyjemy w demokracji i nie zawsze jest tak, że jesteśmy
zapraszani przez różne organizacje i instytucje na wydarzenia. Jeżeli nie ma takiego
zaproszenia to sami nie decydujemy się żeby uczestniczyć w wydarzeniach bo wnioskujemy,
że jakby ktoś chciał to by nas zaprosił. Nie mniej jednak wpłynęły pisma do nas z prośbą, że
jeżeli jest taka wola z naszej strony to możemy środki przekazać i współuczestniczyć w tym.
Dzisiaj z Wicestarostą przeszukaliśmy nasze archiwa, zrobiła to też Pani z Sekretariatu Pani
Marta, nie odnaleźliśmy takiego zaproszenia. Dziwi mnie jednak fakt, tak jak Pan podkreślił
rangę wydarzenia. Zazwyczaj takie doświadczenia mam, że jeżeli ktoś zabiega o sztandar i
jest to duża uroczystość to wówczas się spotykamy i rozmawiamy na ten temat. Takiej
inicjatywy nie było, przynajmniej nic mi nie jest o tym wiadomo.
Ad. 17. Wnioski i oświadczenia.
Pan Robert Pieszczoch - ja chcę Szanownej Radzie przedstawić punkt na podstawie którego
Przewodniczący Rady może wycofać projekt uchwały § 22 Regulamin działania Rady
Powiatu Sanockiego pkt 4. ( Przewodniczący odczytał ten punkt.)
Pani Grażyna Borek – Panie Przewodniczący, Panowie Radni, zaproszeni goście. Chciałam w
związku z zaistniałą sytuacją wygłosić krótkie oświadczenie. Otóż chcę powiedzieć, że jest
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mi bardzo przykro i jest mi wstyd za zaistniałą sytuację. Drugi raz doszło do głosowania nad
drogą, która jest drogą powiatową. Jest to droga Besko- Wzdów, jej kilometraż to jest 500 m.
Szanowni Panowie radni, którzy byliście tak bardzo przeciwni. Otóż ta droga łączy dwa
powiaty. Powiat brzozowski i Powiat sanocki. Łączy również dwie gminy. Gminę haczowską
i Gminę Besko. Przy tej drodze nie tak jak to informacja tutaj krąży jest jedno gospodarstwo,
jest bardzo dużo domów. Normalna ulica z dużą ilością domów. Przy jej końcu znajduje się
gminna oczyszczalnia ścieków w której zatrudnionych jest około 10 osób. Przed
oczyszczalnią jest jedno z piękniejszych przedsiębiorstw jakie nazywa się Grupa
Producentów. Coś co w obecnej epoce w XXI wieku gdzie jest rozwój rolnictwa i tutaj też do
Pana Przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Panie Marku to jest jedno z najpiękniejszych
rolniczych przedsiębiorstw w którym jest zatrudnionych około 20 osób, gdzie 4 synów
i ojciec robią wspaniałą Grupę Producentów do której przyjeżdżają ministrowie, władze
z UE, delegacje i wycieczki. Ta droga jest nie utwardzona. Bywa tak, że rolnik, który ma
wspaniały nowoczesny sprzęt, zresztą na mój koszt wynajmę autobus i szanownych radnych a
przede wszystkim Komisję Rolnictwa zawiozę do Beska, ponieważ warto zobaczyć to
przedsiębiorstwo. Tam jeżdżą ludzie z całej Polski. Myślę, że jest to nasz obowiązek być tam
i zobaczyć co u tych rolników się dzieje. Ta Grupa Producentów w skali powiatu ma 1200
ha, gdzie opowiada się bzdury, że nie ma produkcji, pola leżą odłogiem, tam pięknie ta grupa
funkcjonuje. Do tego kolejny argument o przegłosowanie i podjęcie uchwały był taki, że Rada
Gminy Besko na ten cel dołożyła 100.000 zł. My pewnie po przetargu dołożylibyśmy do tego
50.000 zł może, może 45.000 zł. Dlatego jest mi straszny wstyd za te działania, działania
które uważam że nie były wymierzone przeciwko chyba tej sytuacji i tej potrzebie, być może
że były wymierzone przeciwko mnie. Jeżeli martwicie się o mój elektorat w Gminie Besko to
mogę powiedzieć, że ja tam miałam 10 głosów. I pewnie w tej kadencji gdybym
kandydowała, więcej nie zdobędę. Tak, że nie martwcie się, jeżeli komuś się naraziłam bo
myślę, że to tylko z tego wynika to bardzo przepraszam a sprawę tej drogi bardzo proszę o
rozwiązanie i bardzo dużą rozwagę. Ja naprawdę nikomu nie robię na złość, ulicę
Konarskiego na pewno nie zostawimy w takim stanie w jakim jest. Na pewno nadejdzie czas
na remont tej właśnie ulicy tam i tych chodników. O tym rozmawialiśmy dzisiaj na Zarządzie
ale warto żeby sobie Panowie moi koledzy z Zarządu również przypomnieli, że o tym była
mowa. Dziękuję Bardzo.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Ja jako
wnioskodawca o to aby przekazać te środki na teren miasta Sanoka muszę odpowiedzieć ad
vocem Pani radnej chciałem oświadczyć, że dyskusja na ten temat czy te pieniądze przekazać
na drogę Besko - Wzdów czy na drogę Konarskiego odbyła się na Komisji Transportu przed
poprzednią sesją i z informacji jakie uzyskaliśmy od dyrektora PZD to po pierwsze dyrektor
przekazał informacje że odcinek drogi, którą tam trzeba naprawić wynosi około 1,5 km a nie
500 metrów. Za te środki, które były by przekazane na remont tej drogi wyremontowano by
około 400 metrów tej drogi i nie całość. Natomiast kolejna rzecz to jest taka, że już wcześniej
ustalaliśmy środki pochodzące z terenu miasta przeznaczamy na teren miasta. I tutaj akuratnie
ta kwota pozwoliła by niemal zamknąć całą inwestycję ulicy Konarskiego. Nikt z nas nie jest
przeciwko temu żeby robić drogę Besko- Wzdów. Jak najbardziej. Tylko jak coś robimy to po
pierwsze dokończmy to co robimy a po drugie jak mamy zabierać się za kolejną inwestycję to
naprawdę poszukajmy środków takich aby pokryć w całości tą inwestycję Besko-Wzdów
ponieważ to nie jest inwestycja 9 km tylko pewnie w granicach 1 km -1,5 km tak jak
usłyszeliśmy na komisji. I my jesteśmy za tym. Tylko dokończmy jedną rzecz na którą
czekają ludzie pewnie równie długo jak na tą o której mowa. Również usłyszeliśmy
informację, że przy tej drodze znajduje się oczywiście to gospodarstwo tutaj omawiane
i znajduje się ujęcie wody. Natomiast przy ulicy Konarskiego jak wiemy jest odcinek raptem
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100 – 150 m, którego już nie idzie przejechać. Dlatego wnioskowaliśmy aby te środki
pochodzące z terenu miasta, trafiły właśnie na dokończenie Konarskiego. I to nie jest nasze
jakieś złośliwe podejście do sprawy to nie jest nasze działanie jakieś przeciwko komuś tylko
aby dokończyć rozpoczętą w poprzedniej kadencji inwestycję. Dziękuję bardzo.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Sekretarzu ja bym bardzo prosił aby od następnej sesji
uczestniczyli wszyscy naczelnicy, czy dyrektorzy jeżeli dany projekt uchwały dotyczy danej
sprawy. Bardzo proszę aby od następnej sesji uczestniczyli przynajmniej w punktach
dotyczących danego naczelnika.
Pani Grażyna Borek – ja jeszcze do swojego oświadczenia chciałam dodać, że to właśnie ten
rolnik Iżowski Adam zakupił te płyty, które leżały i były przez nas przeceniane. Nikt ich nie
chciał kupić. Dopiero właśnie pojechałam porozmawiałam. Znajdźcie kupca to być może
będzie większa szansa. Bo podejrzewam, nie mam na to dowodów ale podejrzewam, że albo
by były rozdane za darmo albo tak przecenione, że mielibyśmy tą kwotę bardzo maleńką. To
jest jeden argument, drugi argument to jest jeszcze taki, proszę państwa dlatego jest mi
również bardzo wstyd za to działanie, że rolnik Adam Iżowski z Grupą Producentów od 10
lat na własny koszt przy udziale niewielkim Powiatowego Zarządu Dróg remontuje tą drogę.
Daje własny sprzęt, kupuje kliniec, część klinca również dostawał z PZD ale nigdy nie
dostawał sprzętu. Poza tym jeżeli chodzi o sprawę ulicy Konarskiego to tutaj mam właśnie
informacje, że koszt naprawy tej ulicy będzie wynosił 250.000 zł. Dziękuję bardzo.
Ad. 18 Zamknięcie obrad sesji.

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

Protokołowała
Joanna Jankowska
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