Protokół
XXV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 30 sierpnia 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXV 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 17 radnych. Lista obecności stanowi zał.
Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXV 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). Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych
ma inne propozycje, pytania do przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie wniósł uwag.
Pan Robert Pieszczoch zapytał kto z Pań i Panów radnych jest za tak przedstawionym
porządkiem obrad?
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 17 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. Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Komisja wydała opinię do projektów uchwał na sesję.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja spotkała się raz. Komisja
wydała opinię do projektów uchwał na sesję.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja spotkała się raz. Wydano opinię do projektów uchwał.
W trakcie posiedzenia Komisja zapoznała się z pismem, które kierowane było do
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Pana Sebastiana Niżnika Starosty Sanockiego a pismo wystosował Komendant
Powiatowy Policji w Sanoku Inspektor mgr Mirosław Pawełko. Po zapoznaniu się z
treścią tego pisma Komisja wystąpiła z wnioskiem do Pana Sebastiana Niżnika
Starosty Sanockiego z prośbą o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji
Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sanoku
oraz Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście w celu omówienia spraw
dotyczących likwidacji posterunków o których mowa w treści tego pisma. Ponadto
Komisja wnioskuje aby na to posiedzenie zaprosić Komendanta Powiatowego
Policji w Sanoku oraz Wójtów Gmin Bukowsko, Tyrawa Wołoska i Gminy Sanok,
albowiem te posterunki mają być likwidowane w tych gminach.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami nie
obradowała.

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 3 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – w poniedziałek lub we wtorek zostanie rozstrzygnięty
przetarg na zakup angiografu w SPZOZ w Sanoku. Wystartowały 4 firmy. Jest to model
projektowania „Zaprojektuj, zbuduj, wyposaż”. W tej formule jest ogłaszany przetarg.
Jeżeli chodzi o posterunki o których Pan Przewodniczący Stanisław Fal wspomniał to
chciałem powiedzieć, że dostaliśmy pismo od Pana Inspektora nowego Pawełko, ale niestety
rozkazy wcześniej już podpisał Pan Inspektor Ząbek i sprawa jakby się dokonała. Mieliśmy
okazję rozmawiać na ten temat, także trzeba będzie myśleć o nowej formule, ponieważ ten
rozkaz już jakby miał miejsce i Pan Inspektor, Pan Komendant mówi, że jest otwarty
i chętnie deklaruje współpracę z samorządami. On też jest z tego znany, bo jeżeli popatrzymy
na historię w Stalowej Woli, jest to jeden z nielicznych komisariatów powiatowych, który nie
zlikwidował posterunków tych o których mowa tutaj. Także jest deklaracja z jego strony, po
urlopie spotka się z nami i mimo tego, że 20-tego jest już komisja zwołana. Także dodatkowo
spotkamy się pewnie gdzieś na początku października. Dziękuję bardzo.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów radnych ma pytania?
Pan Waldemar Szybiak – jedno pytanie o szkołę mistrzostwa sportowego o profilu?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – rozpoczęliśmy dopiero inicjatywę, rozważamy,
rozmawiamy ze związkami sportowymi, ponieważ nie jest to na zasadzie takiej, że
wymyślimy sobie i zrealizujemy, musimy mieć poparcie związków sportowych
i rozpoczęliśmy takie rozmowy.
Pan Waldemar Szybiak – ale rozumiem, że to na Radzie będzie w jakiejś formie.
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Pan Sebastian Niżnik, Starosta - tak absolutnie, tutaj mówimy, że rozpoczęliśmy.
Pan Waldemar Szybiak – bo Pan Starosta powiedział, że już będziecie nabór robić.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- ja mówiłem, że chcemy uruchomić w roku 2013 lub w 2014r.
Pan Waldemar Szybiak- na bazie której szkoły, I LO?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – na bazie żadnej szkoły. Mówimy tutaj o powołaniu nowej
szkoły. Szanowni Państwo zupełnie poważnie mówiąc, waga przy liczeniu subwencji jest
dwa. Także nie jest to tak jak tutaj w naszym przypadku, także są to bardzo korzystne
rozwiązania, takich szkół sportowych na terenie województwa jest kilka. Z powodzeniem
funkcjonuje u nas klasa sportowa w II Liceum Ogólnokształcącym o profilu hokejowym,
także mamy możliwość utworzenia według naszych wstępnych wyliczeń trzy do czterech
oddziałów rokrocznie.
Pan Waldemar Szybiak – czyli gdzie by to było?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- na razie rozpoczęliśmy inicjatywę. Nie mamy jeszcze
konkretnych lokalizacji.
Pan Waldemar Szybiak – czyli sprawa wróci na sesję.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tak na pewno będziemy rozmawiać. Bo może się okazać, że
żaden ze związków ogólnopolskich, sportowych nie będzie z nami chciał współpracować.
Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 307 w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Miasta Sanoka ( druk 317).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Pan Robert Pieszczoch – czy ktoś z Pań i Panów radnych ma pytania?
Pan Waldemar Och - tutaj chyba jakiś błąd się wkradł w tą uchwałę bo nie ma ulicy
Gubrynowicza w Sanoku. Nie wiem jaka to ma być ulica ale to trzeba sprawdzić,
zweryfikować. To jest przecież Gmina Zagórz.
Pan Robert Pieszczoch - ja proponuję żebyśmy przyjęli pomijając tą ulicę.
Pan Waldemar Och - może tam ma być jakaś inna ulica, nie wiem trudno mi powiedzieć.
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Pan Robert Pieszczoch – to wtedy niestety, ale trzeba będzie przyjąć jeszcze jedną uchwałę.
Tylko, że pod numerem 2228R na pewno kryje się jakaś ulica, która w mieście Sanoku
występuje.
Podejmujemy decyzję o tym, że nie będzie tej 2228R ul. Gubrynowicza, jeżeli jest taka
sugestia i nie ma rzeczywiście takiej ulicy. Jeżeli trzeba będzie to podejmiemy jeszcze jedną
stosowną uchwałę tylko dotyczącą tej ulicy.
Czy Panie i Panowie radni mają inne propozycje?
Podejmujemy decyzję, wyłączamy tą ulicę 2228R ul. Gubrynowicza z tej uchwały.
Czy są inne sugestie?
Nie ma, poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 307 w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Miasta Sanoka, została podjęta i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 308 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ( nieruchomość
położona w Sanoku obręb Posada) ( druk 318).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały
pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 308 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ( nieruchomość
położona w Sanoku obręb Posada), została podjęta i stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 309 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( zwrot dochodów do szkół za II kwartał). ( druk 319).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch powiedział, że wzorem ubiegłych takich
uchwał, proponuje nie czytać w/w projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały
pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 309 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( zwrot dochodów do szkół za II kwartał), została podjęta i stanowi
zał. nr 8 do protokołu.
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Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 310 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 9 065 zł). ( druk 320).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały
pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 310 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 9 065 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 311 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/221/2012 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w roku 2012 ( druk 321).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały
pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 311 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/221/2012 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w roku 2012, została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 312 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im.
K. Adamieckiego w Sanoku ( druk 322).
Projekt w/w uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Robert
Pieszczoch.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt powyższej uchwały pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 312 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im.
K. Adamieckiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 313 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza
z Sanoka ( druk 323).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
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Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały
pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 313 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza
z Sanoka, została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 314 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 3 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Lipińskiego
i M. Beksińskiego w Sanoku ( druk 324).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały
pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 314 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 3 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Lipińskiego
i M. Beksińskiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 315 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Sanoku ( druk 325).
Projekt w/w uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Robert
Pieszczoch.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt powyższej uchwały pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 315 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 316 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 5 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. I. Łukasiewicza
w Sanoku ( druk 326).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały
pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 316 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 5 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. I. Łukasiewicza w
Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
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Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 317 w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im.
I. Łukasiewicza w Sanoku ( druk 327).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały
pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 317 w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im.
I. Łukasiewicza w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 318 w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego
Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku
( druk 328).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały
pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 318 w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego
Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku, została
podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Ad. 18 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań brak.
Ad. 19 Wnioski i oświadczenia.
Wniosków i oświadczeń brak.
Ad. 20 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXV sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.
Protokołowała
Joanna Jankowska
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