Protokół
III sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 29 grudnia 2010r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie III 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 III sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Paweł
Czech.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2). Przewodniczący poinformował, że w między czasie do
Przewodniczącego wpłynął wniosek pilności - projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych na realizację programu „Moje Boisko -Orlik 2012.” ( druk nr 15).
Jest propozycja aby punkt ten umieścić jako punkt 21 porządku obrad.
Za wprowadzeniem powyższego punktu i zmianą porządku obrad głosowało 20 radnych,
przeciw-0, wstrzymało się-0. 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. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady powitał Wicewojewodę Podkarpackiego Panią
Małgorzatę Chomycz. Poprosił Panią Wojewodę o zabranie głosu.
Pani Małgorzata Chomycz, Wojewoda Podkarpacki - Dzień dobry wszystkim Państwu. Panie
Przewodniczący, dziękuję serdecznie za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Drodzy Państwo z
racji tego, że jesteśmy po wyborach samorządowych w wielu miejscach na Podkarpaciu
władze samorządowe zmieniły się, zmienili się radni. W związku z powyższym tam gdzie
mam możliwość uczestniczyć w sesjach początkowych to staram się uczestniczyć, żeby
poznać nowych Starostów, nowych Radnych, nowych Przewodniczących tychże Rad, tak
więc dziękuję serdecznie za zaproszenie. Korzystając z okazji pragnę złożyć Państwu przede
wszystkim życzenia wszystkiego dobrego w nowej kadencji. Mam nadzieje, że Państwa dobra
współpraca przyniesie pozytywne efekty dla rozwoju powiatu sanockiego, że Państwa
decyzje będą mądre, rzetelne i decyzje te przyniosą wiele korzyści dla powiatu sanockiego. A
problemy z jakimi boryka się Państwa powiat są mi znane ponieważ w poprzedniej kadencji
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bardzo ściśle współpracowaliśmy z byłym Panem Starostą Krawczykiem. Wiem gdzie
Państwo potrzebują wsparcia i z mojej strony deklaruję, że to wsparcie tak jak było do tej
pory, również teraz będzie i zawsze tam gdzie będę mogła Państwu pomóc to będę się starać
to robić. Serdecznie gratuluję nowemu Panu Staroście życzę wszystkiego dobrego na nowym
stanowisku, życzę przede wszystkim tego aby w Radzie panowała powszechna zgoda, abyście
Państwo wspólnie pracowali, wspólnie debatowali nad tym co należy zrobić dla powiatu
sanockiego i aby to przynosiło jak najlepsze efekty. A z tej okazji, że jesteśmy na końcu roku
2010 przed nami rok 2011 to pragnę Państwu złożyć życzenia aby ten rok 2011 nie obfitował
w tak wiele negatywnych wydarzeń, które nas dotknęły w roku 2010. Mówię tu przede
wszystkim o klęskach żywiołowych. Państwa powiat również był dotknięty powodziami i
życzę Państwu przede wszystkim tego aby rok 2011 był spokojniejszy. Aby to co złe omijało
powiat sanocki a to co dobre kumulowało się w powiecie sanockim. Jeszcze raz dziękuję za
zaproszenie życzę Państwu owocnych obrad, owocnej kadencji i wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - dziękujemy Pani Wojewodzie. Jeżeli dysponuje Pani czasem to
prosimy aby Pani z nami pozostała. Panie i Panowie radni kontynuujemy punkt 4. O zabranie
głosu proszę Przewodniczącego Komisji Zdrowia Pana Pawła Czecha.

2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
pan Stanisław Fal. Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 27 grudnia 2010r. W
posiedzeniu Komisji brała udział Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu. Na
tym posiedzeniu Komisja wybrała Wiceprzewodniczącego Komisji, którym został
radny Pan Marian Futyma. Następnie Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały ( druk nr 2). W dalszej części posiedzenia Komisja zajmowała się
wstępnym opracowaniem planu pracy komisji na rok 2011. W końcowej części
posiedzenia Komisja zajmowała się zmianami kadrowymi w Starostwie i
zobowiązała mnie do zadania kilku pytań Panu Staroście. Oto te pytania: Panie
Starosto, jakie podjął Pan decyzje personalne w okresie od wyboru do dnia
dzisiejszego i jakie to rodzi skutki finansowe po stronie kosztów i jakie są to
stanowiska. Jak Pan ocenia Panie Starosto czy te decyzje personalne zgodne są z
obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Ponadto uprzejmie prosił bym aby Pan Starosta przedstawił Wysokiej Radzie
najbliższe plany odnośnie zmian kadrowych. Czy będą one polegać na
wykorzystaniu etatów i pracowników już zatrudnionych w Starostwie czy będą to
zatrudnienia z zewnątrz? I ponadto Panie Starosto czy zamierza Pan zmieniać
regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego? Na te pytania uprzejmie prosił
bym odpowiedzieć w swoim sprawozdaniu, które będzie Pan przedstawiał z pracy
Zarządu między sesjami.
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Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.

Pan Starosta poprosił aby w jego imieniu ( ze względu na chorobę) Sprawozdanie z pracy
Zarządu odczytał Pan Marian Kunc, Sekretarz Powiatu, natomiast na zadane Pytania Pan
Starosta odpowie w wolnych wnioskach.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami odczytał Sekretarz Powiatu
Pan Marian Kunc. Sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Radny, Pan Roman Konieczny - mam prośbę do Pana Starosty. Słuchając tego Sprawozdania,
niektóre kwestie, które były poruszane na Zarządzie są dość szczegółowo wytłumaczone i nie
wymagają dodatkowych pytań. Niektóre są tylko wspomniane, że Zarząd zajmował się i padła
kwota. Nie wiadomo na co, po co, nie ma uzasadnienia. Żeby przyjąć pewną zasadę w tym
Sprawozdaniu bardziej jednolitą. Albo wszystko się omawia bardziej szczegółowo, albo
wszystkich się odsyła do protokołów z pracy Zarządu.

Ad. 6 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sanoku za 2009 rok.

Wobec braku pytań do Sprawozdania, Pan Robert Pieszczoch poddał Sprawozdanie z
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2009 rok pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego Sprawozdania głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się0. Wobec powyższego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku za 2009 rok zostało przyjęte i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego w kwocie
1.387.358 zł, jest to uzupełnienie środków z rezerwy subwencji ogólnej. ( druk nr 1).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał w/w projekt pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 11 w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego w
kwocie 1.387.358 zł, jest to uzupełnienie środków z rezerwy subwencji ogólnej, została
podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 220.840 zł z
przeznaczeniem na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku ( druk nr 2).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 12 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 220.840 zł
z przeznaczeniem na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy
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Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 10 do
protokołu.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego o kwotę
190.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów ( druk nr 3).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 13 w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego o
kwotę 190.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów, została podjęta i stanowi zał. nr
11 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego o kwotę
80.000 zł w związku z umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej. ( druk nr 4).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 14 w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego o
kwotę 80.000 zł w związku z umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej, została
podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku oraz źródeł dochodów i ich przeznaczenia ( druk
nr 5).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Radny, Pan Waldemar Och - ponieważ ten projekt uchwały został przesłany przez poprzedni
Zarząd, chciałbym się dowiedzieć czy pozostałe jednostki również składały wnioski o zgodę
na prowadzenie takiego rachunku? Bo to chodzi o rachunek specjalny?
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu - to chodzi o rachunek dochodów ale nowa
ustawa o finansach publicznych mówi, że może być tylko tworzony w jednostkach
oświatowych. Poszły pisma do wszystkich naszych jednostek oświatowych i te które są tu
wymienione wyraziły akcept utworzenia tego rachunku dochodów. Wszystkie jednostki były
poinformowane.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał w/w projekt pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 15 w sprawie określenia jednostek budżetowych
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz źródeł dochodów i ich przeznaczenia,
została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.

5

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/437/2010 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnopsorawnych w roku 2010. ( druk nr 6).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/437/2010 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnopsorawnych w roku 2010, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2011 na obszarze działania Powiatu Sanockiego. ( druk nr 7).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 17 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2011 na obszarze działania Powiatu Sanockiego, została podjęta i
stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 178.323 zł w
związku z umową o dofinansowanie projektu „Szok i innowacje zawodowe w ZS Nr 5 w
Sanoku” oraz „Dziś tworzymy szkołę jutra”. ( druk nr 8).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 18 w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę
178.323 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu „Szok i innowacje zawodowe w
ZS Nr 5 w Sanoku” oraz „Dziś tworzymy szkołę jutra”, została podjęta i stanowi zał. nr 16
do protokołu.

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/491/2010 Rady Powiatu
w Sanoku z dnia 13 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
( druk nr 9).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Radny, Pan Adam Drozd - Panie Przewodniczący mam pytanie. Jakie skutki finansowe rodzi
rezygnacja z tego kredytu. Czy już trwały jakieś rozmowy, porozumienia z bankiem w tej
sprawie?
Pani Krystyna Chrząszcz - poprzednia Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.600.000 zł. Ponieważ według sprawozdania
z wykonania budżetu na półrocze dochody z PIT i CIT były w granicach 38 -40 %. W tej
chwili sytuacja się na tyle poprawiła, w tej chwili mamy 95% wykonania jeżeli chodzi o
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PIT-y i CIT-y. Dlatego nie ma potrzeby zaciągania tego kredytu. Zostało wszczęte
postępowanie przetargowe, został wybrany bank, została podpisana umowa ale aneksem i
porozumieniem do umowy z bankiem rozwiązaliśmy tą umowę. Nie ma potrzeby brania tych
środków finansowych. Bez żadnych skutków finansowych. Nie ma żadnych skutków
finansowych. Ani nie poniósł bank, ani nie ponieśliśmy my.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał w/w projekt pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/491/2010 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 13 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 266.311 zł w związku
z umową o dofinansowanie projektu „Modernizacja i wyposażenie II LO w Sanoku oraz
budowa boiska sportowego” oraz „Zmniejszenie strat energii cieplnej poprzez
termomodernizację budynków ZS Nr 3 i ZS Nr 4 w Sanoku”. ( druk nr 10).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała nr 21 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 266.311 zł
w związku z umową o dofinansowanie projektu „Modernizacja i wyposażenie II LO w
Sanoku oraz budowa boiska sportowego” oraz „Zmniejszenie strat energii cieplnej poprzez
termomodernizację budynków ZS Nr 3 i ZS Nr 4 w Sanoku”, została podjęta i stanowi zał.
nr 18 do protokołu.

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/532/2010 Rady Powiatu
w Sanoku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2010r. ( druk nr 11).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 18 głosach za, i 1 wstrzymującym się, uchwała nr 20 w sprawie uchylenia Uchwały
Nr LVI/532/2010 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2010r., została podjęta i stanowi zał. nr 19 do
protokołu.

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków
zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2010r. ( druk nr 12).
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Pani Krystyna Chrząszcz - proszę Państwa. Od momentu, kiedy został napisany ten projekt
uchwały a do dnia dzisiejszego, zostały niektóre wydatki częściowo zmniejszone jeżeli chodzi
o ten wykaz. I tak: w pkt 2 „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej ul. Biała Góra w
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Sanoku” zapłacona została dokumentacja więc kwota na wydatki niewygasające jest 950.148
zł, i prosiła bym o przyjęcie tej poprawki.
Pozycja 4 „remont i przebudowa kanalizacji sanitarnej przyłącza dla I LO w Sanoku” - kwota
25.100 zł, prosiła bym też o przyjęcie tej poprawki i ostatnia pozycja „montaż instalacji
solarnej w Powiatowej Placówce Socjalizacyjnej w Sanoku” -częściowo został rozliczony
wykonawca i kwota jest 56.500 zł. Razem kwota wydatków niewygasających wynosi
2.593.183 zł. Prosiła bym o przyjęcie tych poprawek.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Bardzo bym prosił aby na przyszłość projekty uchwał,
które już trafiają na Radę nie miały takich poprawek. Ja wiem, że to wyszło w trakcie ale
mieliśmy czas na to, że Szanowna Rada mogła już dostać projekt poprawiony.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał w/w projekt pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 22 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2010r., została podjęta i
stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch ogłosił 10 minut przerwy ( 1025 - 1035).

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 86.200 zł z
przeznaczeniem na odpłatności za kursy w RCRE w Sanoku ( druk nr 13).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 23 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 86.200 zł z
przeznaczeniem na odpłatności za kursy w RCRE w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr
21 do protokołu.

Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb
Śródmieście ( druk nr 14).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście,
została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację
programu „Moje Boisko-Orlik 2012.” ( druk nr 15).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
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Radny, Pan Waldemar Szybiak - chciałbym zgłosić wniosek i propozycję dla Państwa, żeby
w tej uchwale dopisać lokalizację tego Orlika bo nie ma wymienionej. Proponuję taki zapis
„ ….stanowiącą wkład własny na realizację programu „ Moje boisko -Orlik 2012” przy I LO
w Sanoku.”
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - ja w woli wyjaśnienia. Ponieważ do tej pory nie było
prowadzonych żadnych prac związanych z lokalizacją, my też nie możemy sobie tą uchwałą
zamykać drogi na wypadek różnego typu zdarzeń od nas niezależnych. Projektu jeszcze nie
było także wyjdzie to na etapie projektu. Myśmy założyli i jest taka uchwała Zarządu
dotycząca lokalizacji „Orlika” i priorytetem jest I LO. W przypadku gdyby się pojawią jakieś
nieprzewidziane do tej pory przeszkody to będziemy chcieli zmienić lokalizację. Nie chcemy
sobie też zamykać drogi. Jesteśmy umówieni. Jeżeli Państwo radni podejmiecie uchwały, już
z projektantem i takie prace projektowe chcielibyśmy zlecić od początku nowego roku i jeżeli
się powiedzie cała inicjatywa to ta lokalizacja według uchwały Zarządu będzie w pierwszej
kolejności w I LO.
Pan Waldemar Szybiak - ja podtrzymał bym to jako wniosek formalny więc proszę o
przegłosowanie go. Chciałem powiedzieć, że w tamtej kadencji właśnie sprawa lokalizacji
spowodowała, że ten Orlik nie powstał. Usłyszeliśmy, że ta lokalizacja jest przez Zarząd
zaakceptowana przy I LO i nie widzę powodów jeżeli coś by ze względów obiektywnych nie
powiodło to zmienimy uchwałę. Proszę o poddanie pod głosowanie tego wniosku.
Pan Robert Pieszczoch - panie radny proszę o sformalizowanie tego wniosku i poddamy go
pod głosowanie.
Pan Waldemar Szybiak - po słowach - „ Moje boisko -Orlik 2012” dopisać „przy I LO w
Sanoku.” ( wniosek stanowi zał. nr 23 do protokołu).
Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy wniosek pod głosowanie. Za w/w wnioskiem o
dopisanie słów „przy I LO w Sanoku” , głosowało 19 radnych, przeciw-0m, wstrzymał się-1
radny. Wobec powyższego wniosek przeszedł.
Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady odczytał zmieniony projekt uchwały.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało saie-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 25 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację programu „Moje Boisko-Orlik 2012 ” przy I LO w Sanoku, została podjęta i
stanowi zał. nr 24 do projektu.

Ad. 22 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny, Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym
zapytać czy faktycznie doszło do zamknięcia sali gimnastycznej w ZS Nr 2 w Sanoku i jakie
przyczyny podaje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w sprawie
ewentualnego zamknięcia tejże sali?
Pani Zofia Krzanowska, Naczelnik Wydziału Oświaty- decyzją Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z 6 października 2010r., nakazał
wyłączyć z użytkowania salę gimnastyczną zlokalizowaną na niższych kondygnacjach
budynku szkoły. Uzasadnienie: ściany i sufity w pomieszczeniu sali gimnastycznej są
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zapleśniałe, zawilgocone, brudne z odpadającym tynkiem. Odczuwalny jest wyraźny zapach
pleśni. Pomieszczenie to wymaga kapitalnego remontu i likwidacji przyczyn zawilgocenia i
zapleśnienia ścian. Sala gimnastyczna w obecnym stanie faktycznym nie odpowiada
podstawowym standardom sanitarnym do przeprowadzenia zajęć szkolnych z wychowania
fizycznego.
Z tego co wyjaśnia Pan dyrektor została sala zamknięta do odwołania, planowany termin
oddania tej sali do użytkowania to jest koniec lutego. Pan dyrektor informuje, że podjął
decyzję o zabezpieczeniu jednej, najbardziej zamokniętej ściany. Czym było spowodowane
to zapleśnienie -do tej sali gimnastycznej przylegają bezpośrednio tzw. stare warsztaty. Te
warsztaty zostały w pewnej części pozbawione dachu i ta woda opadowa po okresie września
kiedy było dużo opadów bardzo namokła i w związku z tym doszło do takiej sytuacji.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Proszę Pan Starosta.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - Szanowni Państwo, drodzy radni. Chciałbym zacząć od
ostatniego punktu. Nawiązując do sprawy „mechanika” wczoraj będąc w Rzeszowie,
odwiedziłem Pana Marszałka i rozmawialiśmy na temat możliwości aplikowania o środki
dotyczące termomodernizacji przy okazji można by też było rozwiązać problem remontów.
Na ten temat rozmawialiśmy na ostatnim Zarządzie. Sprawa wygląda w ten sposób w roku
2011 będzie ogłoszony konkurs dla szkół odnośnie termomodernizacji. Prawdopodobnie
będzie to jesienią. Trwają teraz kwestie przeliczenia wniosków złożonych przez gminy
odnośnie spraw związanych z przetargami i oszczędnościami w tym względzie. Dlatego nie
do końca Urząd Marszałkowski wie, jaką kwotą dysponuje. Ale z tego co mi wiadomo, taka
możliwość będzie. Myślę, że tu też pojawi się taki temat aby zastanowić się nad ewentualnym
aplikowaniem w sprawie dwóch szkół czyli ZS Nr 2 i ZS Nr 4.
Jeżeli chodzi o pytania wcześniej zadane na początku sesji, decyzje personalne. Jak wygląda
sprawa jeżeli chodzi o urząd powiatowy. Sami Państwo doskonale wiecie, że jeżeli chodzi o
Regulamin Organizacyjny to wyglądamy bardzo blado, ponieważ jest on z 1999r. Były
niewielkie zmiany w 2002 r. I później cały proces zatrudnienia, przyjmowania osób nie
opierał się już o schemat, który był zaakceptowany w 2002 roku. Takich zmian i stanowisk,
które powstały przez te 8 lat jest wiele, dlatego my już na Zarządzie dyskutowaliśmy apropo
wprowadzenia pewnych zmian. Jest opracowywany schemat organizacyjny, który
chcielibyśmy zaproponować Państwu po uprzednim zapoznaniu się przez nas.
Opracowywany jest obecnie przez wydział organizacyjny. Wstępny projekt powstał ale po
zapoznaniu się z nim skierowaliśmy jeszcze uwagi o które ma być on poszerzony i myślę, że
na początku przyszłego roku takie informacje do Państwa trafią. Jak Państwo doskonale
wiecie nie jest to decyzja Starosty, tylko jeżeli chodzi o schemat organizacyjny podejmuje
uchwałę Rada. W naszych zamierzeniach o których dyskutowaliśmy chcemy aby urząd był
przyjazny, po drugie aby pracował sprawnie po trzecie żebyśmy efektywnie sięgali po środki
unijne i wykorzystywali. Sami Państwo wiecie, że jesteśmy w takim okresie gdzie jest połowa
tej rundy aplikacyjnej. Konkurencyjność jest coraz większa. Tą strukturę, którą
przygotowujemy w oparciu o uwagi pracowników w oparciu o uwagi naczelników
wydziałów, w oparciu o uwagi osób, które współpracują z urzędem, będą uwzględnione będą
uzasadnione i przedstawione Państwu.
Jeżeli chodzi o zmiany kadrowe, które już się dokonały. Po pierwsze został zatrudniony
chłopak, który prowadzi zamówienia publiczne. Jest to osoba kompetentna po studiach
prawniczych. Na razie mamy przynajmniej w mojej osobie pozytywne doświadczenia,
pozytywne informacje. Myślę, że ta decyzja będzie skutkować na przyszłość, że pewne efekty
pewne sprawy zostaną właściwie poprowadzone i oczekiwania w tym względzie zostaną
spełnione. Jeżeli chodzi o drugą sprawę to jak Państwo wiecie w ramach obowiązującego
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schematu organizacyjnego od momentu gdy Pan Marian Futyma odszedł na zasłużoną
emeryturę, Pani Krystyna Chrząszcz objęła stanowisko Skarbnika. Pojawił się wakat
dotyczący stanowiska głównego księgowego wydziału finansowego. Na Zarządzie
dyskutowaliśmy tą sprawę. Podjąłem decyzję powołać na to stanowisko
osobę długoletniego pracownika naszego urzędu. Od 2 stycznia obejmuje tą funkcję. Jest to Pani
Renata Ryniak. Oczywiście zasięgając opinie wcześniej. Były bardzo dobre od Pani
Skarbnik, także ta osoba będzie sprawowała tą funkcję. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie
myślę, że to jest temat na dłuższą rozmowę. Ja Państwa zapraszam już 4 stycznia ponieważ w
ramach urzędu zaordynowałem wprowadzenie dla wszystkich radnych przez naszych
naczelników wydziałów i o godzinie 1300 w sali nr 40 odbędą się pierwsze prezentacje
wydziałów dotyczące pracy wydziałów. Kolejne prezentacje będą 17 stycznia. Kto z Państwa
dysponuje czasem zachęcam do udziału.
Jeżeli chodzi o kwestię zatrudnienia, jak Państwo wiecie w naszym urzędzie od początku
mojej kadencji pracuje Pan Grzegorz Bończak. Mamy sytuację taką, że szefowa wydziału
organizacyjnego w momencie objęcia przez mnie funkcji zgłosiła, że jest w zaawansowanej
ciąży. Dlatego część obowiązków do momentu jej powrotu przejmie Pan Grzegorz a część
obowiązków spocznie na Sekretarzu. Także ta sprawa została w ten sposób rozstrzygnięta.
Jeżeli chodzi o kwestie prawne skorzystałem z przysługującego mi prawa, żeby uniknąć
spraw związanych z konkursem co by wydłużyło znacznie procedurę i zatrudniłem pana
Bończaka na zasadzie doradztwa. Jeżeli efekty, które zamierzamy osiągnąć przyniosą te
rozstrzygnięcia to wówczas zastanowimy się nad inną formą zatrudnienia. Do jego roli też
jest ważna sprawa, którą mu przypisałem czyli poprawa komunikacji wewnętrznej. Bo jak
sami Państwo wiecie nasz urząd nie jest zlokalizowany tylko przy ul. Rynek 1, tych
lokalizacji jest więcej. Teraz żebyśmy mogli sprawniej i właściwie funkcjonować, żebyśmy
mogli osiągać określone efekty i móc tworzyć zespoły projektowe, które są nieuniknione,
nieuniknioną potrzebą co do realizacji projektów unijnych, bo tam niestety nie jeden wydział
ale określone osoby muszą pracować przy takich projektach. Tą komunikacje musimy
zdecydowanie poprawić, musimy poprawić też nasz wizerunek. Jeżeli Państwo wiecie to nie
jest żaden problem. Nawet dzisiaj Nowiny wskazują taką kwestię zwrotu przez nasz urząd
700.000 zł z powodziówek, niestety wykonawca nie wywiązał się z tej inwestycji.
Musieliśmy rozwiązać z nim umowę. Taką uchwałę podjęliśmy na Zarządzie. Efektem tego
jest to, że zwracamy 700.000 zł do MSWiA. Mamy co prawda obiecane już przez Panią
Wojewodę, ponieważ ten system się zmienia, że dokona wszelkich starań i pomocy aby te
środki do nas wróciły ale na dzisiaj nie mamy nic na piśmie. Ponadto czekają nas trudne
decyzje o których będziemy myślę rozmawiać już w nowym roku gdzie będzie potrzeba
właściwej komunikacji, potrzeba rozmowy ze społeczeństwem. Dlatego w tym celu
podjęliśmy już pewne kroki. Mam nadzieję, że Pan Bończak podoła tym obowiązkom.
Pomoże nam w kreowaniu wizerunku w komunikacji społecznej, która jest potrzebna.
Radny, Pan Stanisław Fal - Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Ja wcześniej
precyzując te pytania na które odpowiadał Pan Starosta rzeczywiście to pytanie 4 czy
zamierza Pan zmienić regulamin organizacyjny Starostwa, zdawałem sobie sprawę, że
uchwałę w zakresie zmiany regulaminu organizacyjnego podejmuje Rada Powiatu. Nie mniej
wszelkie prace związane ze zmianą, przedstawia projekt zmiany Zarząd Powiatu. Tutaj Panie
Starosto brakuje mi takiego dopowiedzenia jakie to skutki finansowe te dodatkowe etaty o
których Pan mówił w budżecie naszego starostwa będą. To można wyliczyć jakie to
wielkości.
Starosta Pan Sebastian Niżnik, jeżeli chodzi o kwestię etatów ..
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Radny, Pan Stanisław Fal - chciałbym jeszcze dodać jeżeli Pan Starosta pozwoli. Ja powiem
w ten sposób, że jeśli regulamin organizacyjny Starostwa jest niedopasowany do
rzeczywistości to najpierw trzeba zaczynać od zmiany tego regulaminu dopasowania pod
sytuacje jakie będą następować a nie odwrotnie. Określił Pan Panie Starosto, że załóżmy
poprzednio były zatrudnienia nie miało to powiązania z obowiązującym Regulaminem
Organizacyjnym itp. To nie znaczy, że to dalej tak powinno być. Najpierw zmieńmy
regulamin organizacyjny a później zatrudniajmy. Tak bym to widział. Dziękuje.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - tutaj trzeba by było popatrzeć na to w dwóch kierunkach. Bo
można tak jak Pan zauważył ale idąc tym tokiem myślenia to musielibyśmy dopasować do
starego schematu organizacyjnego żeby go zmienić, czyli te osoby, które zostały powołane na
te stanowiska, które obecnie zajmują wbrew regulaminowi organizacyjnemu, powinny zostać
zwolnione. Moje działanie nie jest patrzenie w przeszłość tylko patrzymy w przyszłość.
Pewne rozstrzygnięcia, pewne rozwiązania wymagają tego aby były podejmowane od razu.
My też mamy określony czas. Na zasadzie rynku na którym my funkcjonujemy
samorządowym niestety nie jesteśmy jedyni. Są samorządy, które nas wyprzedzają. My nie
mamy na to czasu, żebyśmy się zastanawiali, żebyśmy dopasowywali do starego, żebyśmy
mogli tworzyć te zmiany. One muszą się dynamicznie odbywać. My musimy reagować
dynamicznie na zmieniające się warunki. Musimy być przygotowani. Bo nie za to będziemy
rozliczani kiedy my decyzję podejmujemy tylko jakie efekty będą tych decyzji. Dlatego ja też
na to patrzę i patrzę jakie my efekty możemy osiągnąć a nie kiedy decyzje zostały podjęte.
Uważam, i w moim przekonaniu jest też to że decyzje, które do tej pory podjęliśmy czy na
Zarządzie, czy po konsultacjach z pracownikami są decyzjami właściwymi za które przyjdzie
czas rozliczyć nas za 4 lata na końcu kadencji. I taki jest efekt, taki jest cel tych zmian. Po to
je robimy aby być samorządem bardziej dynamicznym, który będzie przynosił efekty i
urzędowi mieszkańcom i temu regionowi na którym funkcjonujemy i działamy.
Radny, Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto.
Chciałbym dopytać, bo poinformował Pan w sprawie decyzji personalnych mówił Pan o 3
osobach w przypadku dwóch podał Pan dane personalne, myślę, że to tylko przypadek, że nie
zostały podane dane personalne tej trzeciej osoby, która została zatrudniona przy
zamówieniach publicznych. To jest jedna moja uwaga i prośba, żeby to uzupełnić. Druga
rzecz to chciałbym zapytać, użył Pan takiego sformułowania, żeby zamówienia publiczne
były właściwie poprowadzone. Mam pytanie, czy osoba która do tej pory prowadziła te
zamówienia wykonywała je źle i były jakieś poważne uwagi by pozbawić jej tej funkcji w
Starostwie? Dziękuję.
Pan Starosta - jeżeli chodzi o personalia osoby, która obecnie zajmuje się zamówieniami
publicznymi nazywa się Pan Michał Cyran. Zapraszam do kontaktu, jeżeli Państwo macie to
myślę, że nie będzie żadnych problemów żeby z Panem można było odbyć rozmowę i myślę,
że nie będzie też w złym tonie, że zadeklaruje z jego strony wszelką pomoc jeżeli chodzi o tą
tematykę. Nie jest też tajemnicą Szanowni Państwo, że toczą się postępowania w sprawie,
które są w trakcie, dlatego jeżeli chodzi o tą odpowiedź ta ja proponuję poczekać do pewnych
rozstrzygnięć. Te informacje, które ja zebrałem, ponieważ ważnym jest na stanowisku
Starosty aby mieć zaufanie do swoich pracowników. Nawet na tych stanowiskach
strategicznych. Po konsultacjach z pracownikami z naczelnikami wydziałów to nie jest
decyzja tylko i wyłącznie moja jeżeli chodzi o tą sprawę. Dlatego o przyczynach myślę,
przyjdzie czas, że też poinformuję. Proszę tylko żebyście Państwo dali nam czas.
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Radny, Pan Waldemar Szybiak - nie za bardzo rozumiem jakie się toczą sprawy, bo to
dotyczy Pani Raczkowskiej tak?
Pan Starosta - nie, powiedziałem że w sprawie.
Radny, Pan Waldemar Szybiak - w sprawie jakiej?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - pierwsza główna sprawa to sprawa solarów.
Radny, Pan Waldemar Szybiak - ale Pan Krawczyk, który też jest jak gdyby w pewnym
sensie przy tej sprawie jest Wicestarostą, więc ja nie za bardzo widzę powiązanie jedno z
drugim.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - to przykro mi, że Pan nie dostrzega ja troszeczkę mam inne
zdanie i w tym wypadku to co powiedziałem i powtórzę jeszcze raz, sam Pan pełni funkcje
dyrektora i myślę że to Pan rozumie jest kwestia zaufania wzajemnego.
Radny, Pan Waldemar Szybiak - Panie Starosto ale nie może Pan rzucać bezpodstawnych
osądzeń.
Starosta Pan Sebastian Niżnik - nie zarzucam.
Radny, Pan Waldemar Szybiak - tak Pan powiedział, że się toczy coś w sprawie.
Pan Starosta -a w którym momencie jak by Pan mógł przytoczyć?
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch - ale bardzo proszę panowie aby było zadane
pytanie i odpowiedź. Bo w tym momencie to jest rozmowa między dwoma osobami, tak nie
wyglądają obrady sesji.
Radny, Pan Waldemar Szybiak - to zadałem pytanie w jakiej sprawie? Solarów tak?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - tak, solarów. Toczy się postępowanie.
Radny, Pan Waldemar Szybiak - to jest jedyna osoba, która była przy tym obecna rozumiem.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - jeżeli chodzi o wyniki postępowania nie są znane. Wiemy, że
taka sprawa się toczy.
Radny, Pan Waldemar Szybiak - ja rozumiem, tylko jednocześnie Pan powiedział na pytanie
Pana Nabywańca, że ze względu na to m. in. Pan powołał nową osobę i dlatego tylko o to
pytam.
Pan Starosta Sebastian Niżnik - tak do wyjaśnienia sprawy.

Pan Waldemar Szybiak - czy ta osoba jeszcze pracuje w Starostwie?
Pan Starosta - tak pracuje w Starostwie.
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Pan Waldemar Szybiak - nawiązując do tego co powiedział Pan radny Fal. Panie Starosto nikt
Panu nie zabiera prawa do zatrudniania osób, bo to jest Pana prawo i ja też jestem zdania, że
jednoosobowe zatrudnianie jest właściwym zatrudnianiem bo Pan za to wszystko później
odpowiada. Natomiast nie możemy przyjąć takich rozwiązań, że najpierw Pan zatrudnia a
później my będziemy uchwalać schemat organizacyjny bo to jest niedopuszczalne i nie wiem
czy Pan sobie z tego zdaje sprawę, że to w jakiś sposób jest łamanie obowiązującego Statutu i
Regulaminu pracy Rady i Starostwa.
Pan Starosta - a mógłby mi Pan powiedzieć w którym momencie?
Pan Robert Pieszczoch - ale bardzo proszę Panie Starosto, żeby były pewne zasady. Jest
zadawane pytanie, Pan radny skończy zadawać pytanie, Pan będzie odpowiadał.
Pan Waldemar Szybiak - pytanie mam jeszcze dotyczące Pani Renaty Ryniak. Na jakim
stanowisku została zatrudniona?
Pan Starosta -Naczelnika Wydziału Finansowego, głównego księgowego.
Pan Waldemar Szybiak - czyli to jest stanowisko, które poprzednio zajmowała Pani
Chrząszcz? Tak?
Pan Starosta -tak.
Pan Waldemar Szybiak - trochę się też dziwię temu jeżeli mogę tutaj powiedzieć dlatego, że
pamiętam rozmowy przy zatrudnianiu Pani Chrząszcz na stanowisku Skarbnika, która sama
oświadczyła, że wystarczy tylko Skarbnik, nie potrzebna jest dodatkowa osoba. Więc
nawiązanie trochę do przeszłości. Proszę nie traktować moich wypowiedzi jako atak tylko
jako pewne uzupełnienie bo myślę, że Pan dopiero się zapoznaje z pewnymi procedurami i
dobrze by było, żeby o takich rzeczach Pan wiedział. Nawet w tej sprawie wiem, że w
związku z tym że Pani Chrząszcz miała sobie jednorazowo poradzić i jednoosobowo dostała
odpowiednią podwyżkę. Tyle w tej sprawie dziękuję bardzo.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - jeżeli chodzi o schemat organizacyjny to w żadnym
przypadku nie został on złamany jeżeli chodzi o moje decyzje. Jak wcześniej wspomniałem
stanowisko ds. zamówień publicznych jest, stanowisko Naczelnika wydziału i głównego
księgowego jest, i to jest z mocy też ustawy i niezależnie od tego czy my byśmy to w
schemacie ustalili czy nie. Znam kompetencje Pani Chrząszcz ale my musimy mieć też
zabezpieczenie na przyszłość. Sami Państwo wiecie jakie są wymagania ustawy, musimy też
patrzyć perspektywie, musimy mieć taką osobę która na wypadek różnego typu zdarzeń
losowych, na wypadek awansu, zmiany pracy przez Panią Krystynę bo tego też nie możemy
wykluczyć musimy mieć taką osobę która będzie w stanie ją zastąpić. Dlatego gdy Pan
Marian odchodził była taką osobą Pani Krystyna. Do tej pory nie mamy takiej osoby, dlatego
też jest awansowanie i na wypadek urlopu na wypadek choroby ktoś musi te dokumenty
księgowe podpisywać. Jak sami Państwo wiecie kontrasygnata jest wymagana. I ustawa o tym
mówi, że może to robić Skarbnik, naczelnik wydziału finansowego, główny księgowy.
Dlatego pod tym kątem podjęliśmy takie decyzje bo w naszym przypadku jestem ja, jest Pan
Wicestarosta są członkowie Zarządu.
Pan Waldemar Szybiak - a jeżeli chodzi o doradztwo?
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Starosta Pan Sebastian Niżnik - doradztwo, jak Pan sprawdzi ustawę, jak najbardziej jest to
tylko i wyłącznie ustawowa kompetencja Starosty. Do stu tysięcy Starosta może zatrudnić 5
doradców bądź asystentów. To jest kompetencja wynikająca z ustawy. Tu schemat
organizacyjny tej kwestii nie obejmuje.
Radny, Pan Jan Cyran - ja chciałem zapytać Pana Starostę jakiej inwestycji dotyczyła kwota
700.000 zł którą musieliśmy zwrócić?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - ja myślę, że szczegóły, ponieważ sama inwestycja dotyczy
wcześniejszej kadencji poprosiliśmy Pana Naczelnika Stryjaka.
Pan Robert Pieszczoch - myślę, że za chwilę poprosimy Pana naczelnika a jeszcze Pan radny
Fal.
Pan Stanisław Fal - Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Rzeczywiście te
odpowiedzi Pana Starosty na te pytania, które wcześniej w imieniu Komisji zadałem są w
miarę jasne i czytelne. W sposób bezpośredni wynika z odpowiedzi że na ten moment są to
trzy dodatkowe etaty. Brakuje mi Panie Starosto jeszcze tych skutków finansowych jakby Pan
doprecyzował. Dziękuję bardzo.
Pan Starosta - to umówmy się w ten sposób, ponieważ nie jestem w stanie ich wyliczyć w
tym momencie na następnej sesji udzielę precyzyjnej odpowiedzi co do skutków
finansowych.
Pan Stanisław Fal - uprzejmie dziękuję.
Radny, Pan Adam Drozd - Panie Starosto ja mam takie pytanie. Ponieważ na około tydzień
przed zakończeniem poprzedniej kadencji mieliśmy bardzo poważną rozmowę w gronie
Komisji Regulaminowej ówczesnej Rady, przy obu Starostach z pracownikami Starostwa,
którzy bardzo poważnie poruszyli problem płac w Starostwie i wynikających z tymi płacami
problemów. Jas chciałbym żeby przedstawić mi tutaj czy nam radnym skąd weźmiemy środki
na te nowe miejsca pracy?
Pan Starosta - jeżeli by Pan radny mógł doprecyzować bo ja tych problemów nie znam. Nie
byłem zapoznany, nie uczestniczyłem w tej komisji o której Pan wspominał w poprzedniej
kadencji. Czego to dotyczyło, jakie są problemy związane z zarobkami pracowników urzędu
powiatowego? Przynajmniej tak krótko.
Radny Pan Adam Drozd - dotyczyło to nie wyrównywania płac pracownikom starostwa i
problemów z tym związanych. Był tu problem podnoszony wysokości płac, które to
Starostwo nie jest w stanie spełnić pewnych żądań pracowników Starostwa. Natomiast tu
dochodzą kolejne etaty i nie tanie etaty. Skąd środki na te etaty, skoro nie ma na
podwyższenie płac poprzednich?
Pan Starosta - jeżeli chodzi o pewne zmiany kadrowe, pewne zmiany które musimy
dostosować to po pierwsze, to Państwo wiecie. Stary regulamin organizacyjny, pewne
inicjatywy wychodzą wprost od pracowników od naczelników wydziałów, usprawnienia
pracy, tak że musimy nad tym się zastanowić i podjąć pewne decyzje. My już wstępnie
rozmawialiśmy o tych zmianach na Zarządzie. Myślę, że będzie okazja też przedstawić
szczegółowy schemat, który chcielibyśmy aby zaczął funkcjonować w urzędzie. To jest po
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pierwsze. Jeżeli chodzi o sprawy płacowe, zapoznałem się z nimi rozmawiałem już wstępnie z
Panią Skarbnik, myślę, że na przestrzeni tych kilku lat kadencji będziemy podejmować takie
decyzje i takie inicjatywy, które pozwolą by pracownicy też na tym skorzystali. Jeżeli chodzi
o kwestię nowych etatów, nowych rozwiązań o których myślimy, które planujemy my
traktujemy to na zasadzie inwestycji. Musimy podjąć takie decyzje i rozwiązania, które
przyniosą określone korzyści Starostwu.
Pan Robert Pieszczoch - proszę jeszcze Pan radny Szybiak.
Pan Waldemar Szybiak - jedna tylko uwaga. Bardzo bym prosił jednak aby najpierw liczyć
pieniądze a później zatrudniać osoby. Dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - to nie było pytanie Panie radny.
Pan Starosta - w ten sposób postępujemy.
Pan Robert Pieszczoch - myślę, że są to zbędne pytania, które zadajemy w bardzo krótkim
okresie przed uchwaleniem budżetu. To co pytał Pan radny Drozd, będziemy mieli na to
wpływ, będziemy uchwalać budżet, ja myślę, że następne pytania zrodzą się, jeżeli Pan
Starosta na przyszłą sesję przedstawi szczegółowe jakieś wyliczenia. Dzisiaj myślę, że ta
dyskusja zaczęła już prowadzić do nikąd, w tej kwestii myślę, że temat na dziś
wyczerpaliśmy. Jeżeli ktoś z pań i Panów radnych ma jakieś pytania to proszę.
Nie widzę. Bardzo bym prosił Pana Naczelnika Zenona Stryjaka o udzielenie odpowiedzi na
pytanie Pana radnego Cyrana.
Pan Zenon Stryjak, Naczelnik Wydziału Komunikacji - w ramach odbudowy odcinka
drogowego w ciągu drogi powiatowej Prusiek -Wysoczany wraz z obiektami towarzyszącymi
( tj. umocnienie brzegu rzeki Osławy w miejscowości Morochów), powiat uzyskał promesę w
wysokości 700.000 zł. Realizacja tego zadania jawiła się jako dość pilna ze względu na to, że
ta droga była dość mocno zagrożona jest ona wbudowana pomiędzy brzeg rzeki Osławy a
nasyp kolejowy. Kolej zaczęła bardzo intensywnie wykorzystywać ten odcinek trakcji z tego
względu, że mieli problemy też związane z powodzią na Muszynie na innym odcinku
prowadzącym na Słowację. Natomiast z naszej strony są ograniczenia nośności na drodze ale
nie są one przestrzegane i jeździły tamtędy duże samochody ciężarowe przewożące drzewo i
kamień. Było zagrożenie, że ta droga całkowicie „spadnie”. Uzyskaliśmy promesę na
realizację tego zadania w dniu 17 czerwca. Natomiast problem polegał na tym że gdy
ogłosiliśmy przetarg i pojawił się wykonawca projektu który wyznaczył dość długi termin na
zrealizowanie tego projektu a innych nie było. Trudno było znaleźć projektanta, który by dość
szybko to zrobił. To była firma Algebar z Krakowa. To była firma, która przede wszystkim
projektuje umocnienia brzegów rzek. Wybór oferty był 9 lipca, podpisanie umowy było 12
lipca i proszę Państwa gotowe materiały w całości mieliśmy 4 sierpnia. Uzyskaliśmy
stosowne pozwolenia i wniosek o przetarg daliśmy 31 sierpnia. Do przetargu nie przystąpiła
w pierwszym momencie praktycznie żadna firma. Jedna firma się zgłosiła i firma ta
zaproponowała kwotę która w tym momencie przekraczała nawet nasze możliwości. Więc
sprawa powrotem trafiła na Zarząd czy zadanie w ogóle będzie realizowane. Zarząd jednak
doszedł do wniosku, że ten odcinek drogi jest kluczowy z tego względu, że nie
zabezpieczenie tego odcinka groziło w ogóle przerwaniem komunikacji w tamtej części
powiatu. Została zwiększona kwota i wykonawca to zadanie przyjął. Podpisał umowę i dość
długo nie realizował tego zadania. Praktycznie rzecz biorąc codziennie monitowaliśmy co się
dzieje. Ale teraz tuż przed samym zakończeniem tego zadania doszło między nami do
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uczciwej rozmowy z nim o co chodziło. I się okazało, że on przed złożeniem materiałów na
przetarg uzyskał informacje, że ( bo były tam do zrobienia kosze z powlekanego drutu i
materace kamienne) i okazało się że ktoś mu obiecał te materace przygotować ale jak złożył
zamówienie to mu ta firma odmówiła. Wykonawca wpadł w popłoch, zaczął szukać po całej
Polsce wykonawcy tych elementów, nie udało mu się uzyskać. Dopiero na Słowacji znalazł
firmę, która była wstanie sprostać jego zamówieniom. To zajęło trochę czasu. W momencie
gdy przystąpił do realizacji - tam też były błędy organizacyjne- ponieważ mógł wcześniej
zacząć inne prace nie związane z tymi koszami. Np. wytyczyć teren. Wytyczając teren wyszło
na to, że jest błąd w projekcie. Po prostu odsunięcie inwestycji do środka rzeki. Trzeba to
było skorygować. To trwało w granicach tygodnia czasu korekta tej dokumentacji. Trzeba
powiedzieć jedną rzecz. Podumowę podpisał z nami 15 października, przekazaliśmy teren 18
października. Więc od tego czasu on to zadanie mógł realizować. Konkretne rozmowy czy on
to skończy, bo termin rozliczenia tego zadania był do 10 grudnia. Już widzieliśmy że on tego
nie zrobi. Pan Starosta Krawczyk pojechał do Warszawy i uzyskał przedłużenie tego terminu
dla nas rozliczenia do 20 grudnia, żeby gość mógł jeszcze coś zrobić. Ale później warunki
pogodowe były takie, że trudno było robić coś w rzece. Już nie chodzi o ten mróz ale była
taka sytuacja, że nie został zakończony pierwszy kosz zabezpieczeń, Panowie jeszcze w rzece
robili pewne sprawy i stan wody był bardzo wysoki. Więc nie można było w jakiś ciągły
sposób wykonywać tego zadania a wykonawca zorientował się, że sytuację ma taką, że jeżeli
on tego nie zrobi to go biją odsetki karne z umowy. To są bardzo wysoki odsetki. Jak
przeliczył to bardziej mu się opłacało odstąpić od umowy niż realizować to zadanie. I tak
zrobił. Odstąpił od umowy z terminem zakończenia niby tych prac więc odsetek mu się nie
liczyło. Myśmy stanęli w sytuacji zwrotu tej dotacji. Wydelegował mnie Pan Starosta, byłem
w Warszawie i uzyskałem wstępną akceptację, że to zadanie będzie kontynuowane na
następny rok oczywiście słowną. Jak słyszymy Pan Starosta uzyskał też od Pani Wojewody
informację, też akceptację na realizację tego zadania. I miejmy nadzieję, że pozyskamy dalsze
pieniądze na to żeby to zadanie skończyć. Nie jesteśmy jedyni, którzy takie pieniądze oddali
w tym roku. Dlatego, że przy przygotowywaniu zadania powstały komplikacje związane z
uzyskiwaniem tych decyzji środowiskowych. Przy takich zadaniach bardzo mocno wydłuża
okres realizacji.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - Szanowni Państwo. Ponieważ jesteśmy współorganizatorem
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ostatnio na Zarządzie dyskutowaliśmy taką sprawę,
żebyśmy mogli wziąć udział w licytacji jest taka inicjatywa abyśmy się zastanowili i
zdeklarowali może za chwilę poprosilibyśmy kartkę kto jaką kwotę mógłby przeznaczyć i w
naszym imieniu jest propozycja aby Przewodniczący Rady wziął udział w licytacji na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest taka prośba.

Ad. 23 Wnioski i oświadczenia.
Radny, Pan Waldemar Och - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałem się
podzielić refleksją dotyczącą stanu dróg powiatowych, chodników. Myślę, że wszyscy
jesteśmy pod wrażeniem efektów w postaci remontów, budowy dróg w poprzedniej kadencji
przez Zarząd poprzedniej kadencji, przez Starostę w terenach poza sanockich. Natomiast
sądzę, że nie narażę się koleżankom i kolegom z poza Sanoka ale chciałbym zwrócić uwagę i
apelować byśmy się jednak przyjrzeli w nadchodzącej kadencji i już od początku przyszłego
roku stanowi dróg i chodników na terenie miasta Sanoka. Tutaj też wyniki są niezłe, pewne
rzeczy zostały zrealizowane. Ostatnio na posiedzeniu Zarządu mówiliśmy o konieczności
wykonania, uzupełnienia części chodnika na ul. Mickiewicza na wysokości byłego lodowiska.
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Z uwagi na to, że tam plany inwestycyjne, plany odnoszące się do tego terenu były inne w tej
chwili one jakby się troszeczkę zmieniły i nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie a więc
wydaje nam się, że jest to jak najbardziej zasadne żeby ten fragment uzupełnić i poprawić
możliwość poruszania się po tym chodniku. Oczywiście nie będę mówił o wszystkich ulicach
o wszystkich chodnikach bo tego jest jednak na terenie miasta Sanoka bardzo dużo.
Natomiast chcę zwrócić uwagę na stan chodnika przy ul. Jagiellońskiej. Szczególnie na tym
odcinku pod górę „okopisko”. Jest on dość zdegradowany, jest w złym stanie, są to stare
płytki. W tej chwili większość chodników służy za parkingi, oficjalnie i nieoficjalnie. Takie
sygnały dochodzą do nas, że mieszkańcy życzyli by sobie jednak poprawy tego stanu. Bardzo
bym prosił abyśmy w planach budżetowych ten temat również wziąć pod uwagę. Myślę, że to
samo dotyczy zmodernizowanej ulicy Okulickiego na Dąbrówce. Brakuje kawałka chodnika
wzdłuż budynków, wzdłuż zakładów pracy. Bardzo apeluję o to do Państwa abyśmy temat
stanu nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Sanoka brali pod uwagę. Oczywiście
nie zapominając o wszystkich ważnych inwestycjach poza sanockich drogach w miejscach
poza Sanokiem bo one również oczywiście są jak najbardziej ważne. Tak się złożyło, że
akurat w dniu dzisiejszym zauważyłem, że na ul. Konopnickiej zostało zamontowane po
wielu interwencjach lustro na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej a to jest ulica powiatowa i ul.
1000-lecia, nie wiem komu dziękować czy powiatowi czy miastu, ale dziękuję niezależnie od
tego wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili. Tutaj Pan naczelnik mi podpowiada, że
powiatowi. Więc bardzo dziękujemy. Myślę, że takie drobne rzeczy bo to są stosunkowo
nieduże rzeczy ale ułatwiają możliwość poruszania się mieszkańców, komunikacje
kierowcom, poprawiają jednym słowem stan bezpieczeństwa na drogach. Dziękuję bardzo.
Pan Robert Pieszczoch - ja dopowiem, że jestem po rozmowie z Przewodniczącym Komisji
Transportu i myślę, że zaraz na początku roku zrobimy taki rekonesans, jeżeli wszyscy radni
będą chcieli wziąć udział to będzie taka możliwość, rekonesans po wszystkich drogach.
Trzeba będzie to podzielić na dwa, trzy dni. Po wszystkich drogach powiatowych powiatu
sanockiego aby przed podejmowaniem tych wszystkich ważnych decyzji przy tworzeniu
budżetu mieć pełny podgląd sytuacji.
Pan Józef Baszak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tradycją już się stało, że na
początku nowej kadencji występuje sanocka Fundacja Zdrowia do wszystkich radnych
wybranych na ziemi sanockiej z prośbą o wspomaganie fundacji w zakresie pomocy i
ochrony zdrowia. W dzisiejszym dniu także wystąpiliśmy do Państwa na kolejnych sesjach
które odbywają się też w gminach z prośbą o wsparcie naszych inicjatyw a dorobek nasz
pokazaliśmy w wystąpieniu, który każdy z radnych otrzymał. Jest to nasze działanie
absolutnie wolontarialne, nie mamy nic wspólnego z otrzymywaniem ani nagród ani
wynagrodzeń. Jest nas liczba około 20 ludzi, którzy to prowadzą już 19 lat a nasz dorobek jest
co roku pokaźny w zakresie w tym temacie. Bardzo prosimy o deklaracje, które rozdaliśmy i
wrócenie tego do Biura Rady.
Pan Waldemar Szybiak - proszę Państwa chciałbym podziękować Zarządowi Powiatu i
wszystkim nam radnym za to, że temat, który dla nas był dosyć ważny czyli budowa Orlika
przy I LO myślę, że dziś został definitywnie zakończony. To niepotrzebnie dzieliło radnych,
także dziękuję Zarządowi za podjęcie tej inicjatywy. Natomiast ja mam dwa wnioski. Jeden
wniosek z którym już chodzę nie wiem ile ale ze 4 lata na pewno. Wniosek: o przystąpienie
do remontu budynku przy ul. Sienkiewicza 5 ( budynek po byłej policji) i przeznaczenia go na
siedzibę Starostwa Powiatowego w Sanoku. ( zał. nr 25).
Może tylko dla tych radnych, którzy nie byli w poprzedniej kadencji krótkie wyjaśnienie.
Budynek ten został przekazany na rzecz Starostwa Powiatowego przez Wojewodę
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Podkarpackiego nie w poprzedniej tylko jeszcze w poprzedniej kadencji z przeznaczeniem na
siedzibę Starostwa. Ten budynek przez ostatnie 4 lata zostało tam zrobione pokrycie dachu,
została wykonana pełna dokumentacja tego budynku. Po naszych różnych sporach okazało
się, że całość tego remontu i przeznaczenie go na siedzibę Starostwa Powiatowego będzie
kosztowało 5.200.000 zł. brutto. Więc apeluję tutaj do Państwa radnych i do Zarządu przede
wszystkim aby podjąć ten temat i żebyśmy mieli swoją nową siedzibę. Wraz z nowym
regulaminem organizacyjnym nowa siedziba to się wszystko może będzie ładnie łączyć.
Drugi wniosek: o przystąpienie do remontów sanockich ulic: Słowackiego i Daszyńskiego.
Wnioskuję o ujęcie powyższych inwestycji w budżecie roku 2011. ( zał. nr 26)
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Odnośnie
dróg, mam na myśli bieżące utrzymanie dróg na terenie Sanoka. Zdaję sobie sprawę z tego, że
jest zima, są utrudnienia, niemniej jest kilka newralgicznych punktów na sanockich ulicach
powiatowych gdzie od kilku dni utrzymuje się niesamowita śliskość tych nawierzchni.
Przywołam trudność zahamowania przed światłami przy Urzędzie Pracy a więc ul.
Kościuszki. Od kilku dni ul. Jagiellońska tzw. „okopisko”, trudności z wyhamowaniem na ul.
Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza. Trudno jest wyjechać z
ul. Sienkiewicza w ul. Kościuszki. Czy dziś byłem świadkiem jak z niewielkiego spadku ul.
Daszyńskiego wlot w ul. Jagiellońską gdzie samochód nie wyhamował i wjechał w ul.
Jagiellońską. Stąd wnioskuję do Pana Starosty do Zarządu aby zwrócić się do firmy bądź firm
odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie przynajmniej w tych newralgicznych punktach
dróg powiatowych na terenie miasta Sanoka by nie stwarzały one zagrożenia dla pieszych i
kierowców. Dziękuję.
Pan Starosta - od nowego roku przypomnę tylko, że rozpoczynamy remont kolejnych dróg w
ramach tego projektu realizowanego Sanok-Dobra czyli od skrzyżowania od Kauflandu do
Careofura także też duża część kolejnej drogi w Sanoku zostanie zmodernizowana. To jest
pierwsze a po drugie jak najbardziej Panie radny poinformujemy Zarząd Dróg o tym, żeby
zwrócił szczególną uwagę na te odcinki, które Pan wymienił.
Pan Adam Drozd - chciałbym się zwrócić z prośbą i wnioskiem do Pana Starosty aby zgodnie
z obowiązującym Regulaminem zawiadamiać mnie o posiedzeniach Zarządu Powiatu na
których chciałbym uczestniczyć jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - ja Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w tym miejscu bardzo
bym prosił o zwołanie jeszcze w tym roku Komisji Rewizyjnej, ukonstytuowanie się i
przygotowanie planu pracy na przyszły rok.
Czy jeszcze ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Nie widzę, przechodzimy do punktu 24 zamknięcie obrad sesji.
Jeszcze przed zamknięciem obrad jako, że jesteśmy w przede dniu zakończenia 2010 roku i w
przede dniu rozpoczęcia 2011r. na ten Nowy Rok chciałbym Państwu życzyć samych
pomyślnych dni aby nie opuszczało nas wszystkich zdrowie i uśmiech i sukcesów w życiu
osobistym, zawodowym dla wszystkich Państwa dla waszych rodzin, to składam na ręce
wszystkich radnych i na ręce wszystkich gości, którzy uczestniczą w dzisiejszej sesji. A także
pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku w imieniu własnym i w imieniu moich
Wiceprzewodniczących. Dziękuję bardzo.
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Ad. 24 Zamknięcie obrad sesji.

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

Protokołowała
Joanna Jankowska
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