Protokół
XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 14 listopada 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXIX sesji nadzwyczajnej 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 20 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza dzisiejszej sesji, została powołana według kolejności radna, Pani Agnieszka
Haduch.

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 uchwałodawców ma
pytania, propozycje do porządku obrad?
Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod
głosowanie. Za przedstawionym porządkiem obrad głosowało 19 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Podjęcie uchwały Nr 352 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 ( kwota 9.047 zł) ( druk 365).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wyrażenie opinii do w/w
projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pana Mariana Futymę oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
Pana Pawła Czecha.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Marian Futyma –
opinia Komisji Budżetu jest pozytywna.
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Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Pan Paweł Czech – opinia
Komisji Zdrowia jest pozytywna.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 352 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 ( kwota 9.047 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Podjęcie uchwały Nr 353 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/341/2012
z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką ( druk 366).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wyrażenie opinii do w/w
projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pana Mariana Futymę oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
Pana Pawła Czecha.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Marian Futyma –
opinia Komisji Budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Pan Paweł Czech – opinia
Komisji Zdrowia jest pozytywna.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 353 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/341/2012
z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Powiatu Sanockiego hipoteką, została podjęta i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 354 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (kwota 22.048 zł) ( druk 367).

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady powiedział, iż w związku z tym, że jest to
projekt uchwały dot. zwrotu dochodów do szkół i placówek oświatowych, wzorem
poprzednich takich uchwał nie będzie czytana.
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Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wyrażenie opinii do w/w
projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pana Mariana Futymę oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Pana
Piotra Uruskiego.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Marian Futyma –
opinia Komisji Budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Pan Piotr Uruski – opinia Komisji
Oświaty jest pozytywna.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 354 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (kwota 22.048 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 355 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (kwota 250.000 zł) ( druk 368).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wyrażenie opinii do w/w
projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pana Mariana Futymę oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
Pana Pawła Czecha, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Pana Piotra
Uruskiego i Przewodniczącego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Marka Szparę.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Marian Futyma –
opinia Komisji Budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Pan Paweł Czech – opinia
Komisji Zdrowia jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Pan Piotr Uruski – opinia Komisji
Oświaty jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Pan Marek Szpara – opinia Komisji Transportu jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś ma pytania, propozycje do
projektu uchwały?

4

Pan Roman Konieczny – patrząc na konstrukcję tej uchwały wygląda na to, że najbardziej
tragiczna sytuacja jest w oświacie bo pościągaliśmy skąd tylko się dało te pieniądze.
Najbardziej bulwersuje mnie to, że 100.000 zł zostało zabrane z dróg przy tak tragicznym
stanie dróg, ale ja pytanie tylko chciałem zadać na ile subwencja oświatowa pokrywa
wydatki osobowe, wynagrodzenia i rzeczówkę w oświacie?
Pani Krystyna Chrząszcz - proszę Państwa, cała subwencja oświatowa została rozdzielona na
jednostki oświatowe i gdy jednostki sporządziły informacje o brakach wyszło na to, że
3.800.000 zł jest braków w oświacie. A rezerwy było razem z tymi wolnymi środkami, które
zatrzymaliśmy jak subwencja została obcięta czyli 800.000 zł, to 3 mln zł brakło
definitywnie, za mało jest subwencji na oświatę. Jeżeli chodzi o pokrycie tych braków z
kwoty 3.800.000 zł to co wstępnie jednostki dały w tej chwili weryfikujemy na podstawie
sprawozdań za miesiąc październik już ostateczne braki, które w jednostkach powstały, które
są do pokrycia. Na poprzedniej sesji pokryliśmy razem z uchwałami z Zarządu braki w
kwocie 1.298.000 zł. Dzisiaj „idzie” kwota 858.000 zł, to jest razem 2.200.000 zł. Kwota
1.000.000 zł to są ZUS-y i podatki, zobowiązania które przejdą na styczeń, ponieważ terminy
są na styczeń, więc jest 3.200.000 zł. Brakuje w granicach 500.000 zł - 600.000 zł. W tej
chwili te braki, które weryfikujemy po jednostkach to wskazują że jednak 100.000 zł jeszcze
za dużo było dane te braki jeżeli chodzi o jednostki oświatowe. Czekamy na podział 450 mln
zł rezerwy, która jest przeznaczona na podwyższenie wydatków w związku ze składką
emerytalną, podniesienie o 2%. Mam nadzieje, że jak to dostaniemy i środki które mamy
dostać na odejścia w związku z przejściem na emerytury, że zabezpieczymy wszystkie braki
jeżeli chodzi o ten rok w oświacie.
Pan Roman Konieczny - co nam generuje największe straty w oświacie, tą różnicę brakującą
do subwencji, jaka jest przyczyna tak dużej różnicy ?
Pani Krystyna Chrząszcz – o przyczynach może nie, ale najbardziej brakuje na
wynagrodzenia.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – niż demograficzny to główna przyczyna. Dlatego trzeba by
się było zastanowić na przyszłość co można by było zrobić, bo trzeba też patrzeć na to
realnie. Nawet liczba uczniów w stosunku do liczby nauczycieli. Mamy znacznie mniej
uczniów a dalej utrzymujemy podobny skład osobowy jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli.
Także tu będziemy musieli zrobić spotkanie z dyrektorami i pewne działania podjąć w
kwestii oszczędności.
Pan Roman Konieczny – przy tych samych ilościach dzieci w oddziale nie powinno być
przyrostu zatrudnienia nauczycieli.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – to nie jest przyrost, tylko jest utrzymana stała liczba osobowa
nauczycieli. Liczba dzieci spada.
Pan Roman Konieczny – kiedy możemy się spodziewać dyskusji przy założeniach do budżetu
na nowy rok oświatowy, które by w jakiś sposób rozwiązywały to.

5

Starosta Pan Sebastian Niżnik – jest sytuacja tego typu, że w projektowanym budżecie który
dzisiaj przyjęliśmy na Zarządzie jest podzielona cała subwencja na wszystkie jednostki.
Będzie informacja do poszczególnych dyrektorów odpowiedzialnych za jednostki, że ta kwota
nie będzie w ciągu roku zwiększana także oni tu już będą musieli sami zaproponować nam
pewne oszczędności w placówkach zarządzanych przez siebie. Po tym etapie będziemy
zastanawiali się co my jeszcze jako Zarząd i Rada Powiatu co możemy zrobić aby tą sytuację
poprawić. Są czynione inne rzeczy o których mogę tak po krótce powiedzieć. Prowadzone są
prace termomodernizacyjne gdzie prawdopodobnie oszczędności będą na energii i na
ogrzewaniu. W przyszłym tygodniu otwieramy przetarg na dostawę energii elektrycznej dla
wszystkich jednostek. Tutaj też liczymy na oszczędności. Dzisiaj na Zarządzie
rozmawialiśmy o tym, że Zarząd nie wyrazi zgody na trzeciego dyrektora w szkołach
zawodowych bo do tej pory zgadzaliśmy się na taką formułę. Także jakieś pomysły na
zmniejszenie tych strat się pojawiają.
Pan Roman Konieczny - ponowił bym w związku z tym jeszcze raz prośbę, którą kiedyś
miałem, dzisiaj to się częściowo wyjaśniło dzięki Komisji Zdrowia gdzie dużo wniosła
wyjaśnienia w sytuacji szpitala ale gdybyśmy jeszcze przed przyjęciem budżetu mogli
porozmawiać tutaj wszyscy Radni na temat i sytuacji w oświacie i w służbie zdrowia,
żebyśmy mieli pełną wszyscy tu świadomość nad czym głosujemy, jakie zmiany nas czekają
żebyśmy mogli nawet wziąć udział w wypracowywaniu kierunku zmian.
Starosta Pan Sebastian Niżnik - ja myślę, że wspólnie z Panem Przewodniczącym ustalimy
taki termin i zorganizujemy takie spotkanie.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję i zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod
głosowanie. Kot z Pań i Panów radnych jest za tak przedstawionym projektem uchwały?
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -3 radnych.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 355 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (kwota 250.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXIX sesji nadzwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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