Protokół
XXXIX sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 29 lipca 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXXIX 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 15 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXXIX sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan
Adam Drozd.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poinformował, że radni otrzymali
porządek dzisiejszych obrad (zał. nr 2).
W między czasie do Prezydium Rady wpłynął wniosek pilności (projekt uchwały akt
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku
(druk 477). Wiceprzewodniczący Rady zaproponował aby ten projekt uchwały umieścić w
punkcie 20 porządku obrad.
Zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś inne propozycje do porządku obrad?
Nie zgłoszono.
Wobec powyższego Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał zmieniony
porządek obrad pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poprosił Przewodniczących Komisji
o składanie sprawozdań według kolejności:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Wiceprzewodnicząca
Komisji Pani Agnieszka Haduch. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Komisja podjęła
pacę nad rozpatrzeniem skargi Pana Mariana Kawy dot. zastrzeżeń do pracy Pani
Dyrektor Domu Dziecka w Sanoku Anny Chytły. Ze względu na złożoność sprawy
Komisja nie zakończyła analizy w/w skargi.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Komisja zapoznała się
również z pismem skierowanym przez Pana Mariana Kawę do Zarządu Powiatu
w Sanoku i z odpowiedzią skierowaną do Pana Mariana Kawy przez Pana Starostę.
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4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze z nich odbyło się 8
lipca br. komisja obradowała w pełnym składzie i kontynuowała prace nad Statutem
Powiatu sanockiego, Regulaminem Zarządu Powiatu i Regulaminem Rady Powiatu.
Obecny statut, który obowiązuje został opracowany w roku 2002, czyli 11 lat temu.
Ponadto główna zmiana proponowana w tych dokumentach polega na tym, że
obecnie do tej pory Regulamin Działania Rady i Zarządu oraz Statut funkcjonowały
oddzielnie. Obecnie proponujemy aby Statut i Regulamin działania Rady i Zarządu
były załącznikami do Statutu Powiatu Sanockiego. W trakcie przeprowadzonej
dyskusji Komisja naniosła kilka poprawek i skierowała do pani Maryli Kopiec
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przepracowanie tych materiałów oraz
zaopiniowanie pod względem formalno –prawnym u radcy prawnego. Po okresie
przerwy wakacyjnej Komisja wróci do pracy nad tymi materiałami. Drugie
posiedzenie odbyło się w dniu 26 lipca br. w obradach Komisji brał udział Pan
Jakub Osika Dyrektor MDK w Sanoku. W trakcie posiedzenia Komisja opiniowała
wniosek pilności w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą MDK w Sanoku. Integralną częścią projektu uchwały jest statut MDK.
W tym statucie komisja naniosła dwie poprawki. Pierwsza z nich dot. § 8 pkt 2,
który brzmiał : „dyrektora powołuje się na czas określony 7 (siedmiu) lat”, zmiana
zaproponowana to : „ dyrektora powołuje się na czas określony 5 ( pięciu) lat.”
Druga zmiana dot. § 10 pkt. 1, który brzmiał: „dyrektor może powoływać swego
zastępcę na czas określony 5 (pięciu) lat, jeżeli w MDK jest co najmniej 10 stanowisk w
przeliczeniu na pełne etaty.” Komisja naniosła poprawkę w tym punkcie i po
przegłosowaniu tej poprawki brzmienie § 10 pkt. 1 jest następujące: „dyrektor może
powołać swego zastępcę zgodnie z przepisami wynikającymi z kodeksu pracy, jeżeli w
MDK jest co najmniej 10 stanowisk w przeliczeniu na pełne etaty.” Po wprowadzeniu
tej poprawki bezzasadne staje się punkt 2 podpunkt 1), 2), 3). Po przyjęciu tych
poprawek Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Sanoku
druk 477.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja odbyła jedno
posiedzenie w dniu 26 lipca 2013r. w związku z pismem Przewodniczącego Rady, który
przekazał do Komisji Rewizyjnej pismo Pana Mariana Kawy kierowane do Zarządu
Powiatu. Po przedyskutowaniu dostarczonych dokumentów Komisja Rewizyjna
skierowała wniosek do Zarządu Powiatu ( w zał. nr 5 do protokołu). W wolnych
wnioskach dyskutowano nad stanem finansów powiatu i zaciąganym kredytem.

Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.

Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Sanoku stanowi zał. nr 6 do protokołu.
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Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Pan Wojciech Pajestka – mam pytanie do Pana Starosty. Ponieważ w swoim sprawozdaniu
Pan Starosta stwierdził, że przetarg na ul. Kościuszki, Jagiellońska nie został rozstrzygnięty
czy będzie ogłoszony nowy przetarg?
Pan Sebastian Niżnik Starosta – po sesji chcemy spotkać się z Zarządem i podjąć decyzję.
Pan Wojciech Pajestka- ponieważ moja obawa wynika stąd, że pewnie to zajmie około
miesiąca czasu ogłoszenie nowego przetargu.
Pan Sebastian Niżnik Starosta- nie, to jest godzina decyzji i dwa tygodnie trwa przetarg.
Pan Wojciech Pajestka – obawa moja jest taka, bo Pan Starosta stwierdził do 15 grudnia, czy
będziemy w stanie w zimie zrobić tą drogę.
Pan Sebastian Niżnik Starosta- konsultowaliśmy się z firmami, one nie widzą takiego
problemu, zagrożenia. Mówią, że mogą część prac realizować równolegle.
Ad. 6. Podjęcie uchwały Nr 441 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku ( druk 464 ).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam pytanie nawiązując do
uzasadnienia do projektu tej uchwały. Czy rodzice zostali pozbawieni tej władzy rodzicielskiej, czy
potwierdziły się podejrzenia o molestowaniu seksualnym.
Pan Stanisław Fal – ja także w nawiązaniu do uzasadnienia tej uchwały, chciałem spytać, zasada
niedopuszczania dzieci do rodziców zastosowane jest w momencie podejrzenia że dana osoba jest pod
wpływem alkoholu. Na czym to podejrzenie polega? Czy probierz trzeźwości ?
Pan Sebastian Niżnik Starosta- my opieraliśmy się na opinii Pani Dyrektor i tych wszystkich
dokumentów, którymi ona dysponuje. Takiej szczegółowej wiedzy jak pytacie Panowie nie
mamy jeżeli chodzi o te wyroki.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw-1, wstrzymało się -5 radnych.
Przy 7 głosach za uchwała Nr 441 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
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7. Podjęcie uchwały Nr 442 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok
(kwota 295.809 zł –zmiana harmonogramu realizacji projektu „PSeAP –Podkarpacki System
e-administracji Publicznej”). ( druk 465).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 442 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013
rok (kwota 295.809 zł –zmiana harmonogramu realizacji projektu „PSeAP –Podkarpacki System
e-administracji Publicznej”), została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały Nr 443 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013
rok (wprowadzenie kwoty 25.878 zł na projekt „Twoja aktywność szansą powrotu na rynek pracy”
realizowany przez PUP w Sanoku ). (druk 466).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 443 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013
rok (wprowadzenie kwoty 25.878 zł na projekt „Twoja aktywność szansą powrotu na rynek pracy”
realizowany przez PUP w Sanoku ), została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały Nr 444 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok
(kwota 31.900 zł –zwrot wypracowanych dochodów dla PZD w Sanoku). (druk 467).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 444 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013
rok (kwota 31.900 zł –zwrot wypracowanych dochodów dla PZD w Sanoku), została podjęta i stanowi zał.
nr 12 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały Nr 445 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok
(kwota 73.800 zł - zwrot z niewykorzystanych wydatków niewygasających i wprowadzenie do
budżetu na 2013r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla trzech mostów).
( druk 468).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -2 radnych.
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Przy 11 głosach za, uchwała Nr 445 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013
rok (kwota 73.800 zł - zwrot z niewykorzystanych wydatków niewygasających i wprowadzenie do budżetu
na 2013r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla trzech mostów), została podjęta
i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały Nr 446 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013
rok (wprowadzenie zadania na kwotę 6.000 zł pn. „Wykonanie korekty niwelety chodnika w celu
poszerzenia pasa ruchu na drodze powiatowej Nr 2239R ul. Królowej Bony w Sanoku, wraz
z wykonaniem zatwierdzonego projektu organizacji ruchu”). ( druk 469).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Wobec powyższego uchwała Nr 446 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2013 rok (wprowadzenie zadania na kwotę 6.000 zł pn. „Wykonanie korekty niwelety chodnika w celu
poszerzenia pasa ruchu na drodze powiatowej Nr 2239R ul. Królowej Bony w Sanoku, wraz z wykonaniem
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu”), została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały Nr 447 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok
(wprowadzenie zadania na kwotę 80.000 zł pn. „Modernizacja mostu w m. Turzańsk w ciągu dróg
powiatowych Rzepedź-Kalnica-Mchawa”). ( druk 470).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Adam Drozd – czy w tej uchwale chodzi o most na którym będzie wymieniana nawierzchnia drewniana,
stolarka drewniana czy coś innego?
Pan Sebastian Niżnik Starosta- to jest przebudowa mostu cała, to nie tylko sam pomost. On
się załamał, ponieważ jeździły ciężkie auta.
Pan Adam Drozd- a skąd pozostałe środki?
Pan Sebastian Niżnik Starosta- ale to wystarczy. To jest kwota, która wystarczy.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – to jest główny wjazd do Turzańska od strony
Rzepedzi.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Wobec powyższego uchwała Nr 447 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2013 rok (wprowadzenie zadania na kwotę 80.000 zł pn. „Modernizacja mostu w m. Turzańsk w ciągu dróg
powiatowych Rzepedź-Kalnica-Mchawa”), została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
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13. Podjęcie uchwały Nr 448 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na
lata 2013 – 2028. ( druk 471).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw-2 radnych, wstrzymało się -3
radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 448 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na
lata 2013 – 2028, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały Nr 449 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego (druk 472).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu - w imieniu Zarządu chciałam zgłosić
autopoprawkę w § 4 tj: „ spłata kredytu nastąpi w okresie 13 lat począwszy od 2016 roku.”
Tylko dlatego, żeby nie zmieniać WPF-u. Dlatego prosiła bym o przyjęcie tej autopoprawki.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały zakłada
kolejny kredyt. Wprawdzie nazwany konsolidacyjnym nie mniej jest to kwota prawie
9.300.000 zł. Wchodzimy w kolejne zadłużenia. Wprawdzie wiemy, że nie spowoduje to
prawdopodobnie zmiany wskaźników, nie mniej fizycznie pobieramy kolejny kredyt na kwotę
9.275 tys. zł. W uzasadnieniu mamy co również potwierdza to ustawa, że głosując nad
przyjęciem tego kredytu łamiemy ustawę, przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych gdzie m.in. art. 169 mówi, że łączna kwota przypadających w danym
roku budżetowym cyt. podpunkt 3 „ potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych
przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15%
planowanych na dany rok budżetowy dochodów j.s.t.” My tym samym głosując to po
pierwsze łamiemy przepisy, po drugie w uzasadnieniu również mamy podane, że
przekraczamy ten wskaźnik 15 % i będzie on wynosił prawie 24%. W dalszym uzasadnieniu
również mamy, że łączna kwota długu na koniec 2013r. nie powinna przekroczyć 60%
dochodów. Ja bym jednak chciał aby w tym uzasadnieniu było jasno powiedziane, nie
przekroczy 60%. Później znowu w uzasadnieniu mamy, że z przedstawionej prognozy łącznej
kwoty długu spłaty wynika, że nie powinno być problemu w zachowaniu tych
współczynników w kolejnych latach i znowu mamy sformułowanie powinny być spełnione te
warunki. Tego nie jesteśmy pewni. Dzisiaj widzimy, że majątek nie został sprzedany. Czy
będzie, nie wiemy. Wpływy z CIT i PIT są dużo mniejsze od planowanych. Pamiętamy, że
w tym roku na ten rok budżet w oświacie został niedoszacowany na kwotę około 3.500.000
zł, a my w tym momencie sięgamy po kolejny tak wysoki kredyt, gdzie odsetki wyniosą
pewnie licząc tylko, Pani Skarbnik mnie sprostuje gdyby 5 % czy więcej? Jest taki kredyt
mniej? Czyli jest to około 400.000 zł. Sięganie po ten kredyt konsolidacyjny w moim
rozumieniu oznacza, że faktycznie sytuacja finansowa powiatu jest bardzo zła żeby nie
powiedzieć wręcz katastrofalna. Tutaj sobie nawet przypominamy dokładnie, kiedy Pan
Przewodniczący Stanisław Fal na jednej z sesji bardzo prosił aby zostały przedstawione
konkretne informacje jaki jest stan finansowy powiatu było to kilka miesięcy temu i nigdy
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takiej informacji nie usłyszeliśmy. Stąd jestem bardzo zaniepokojony że sięgamy po tak
wysoki kredyt. Dziękuję.
Pan Sebastian Niżnik Starosta- na ubiegłej sesji była informacja o stanie finansowym
powiatu. Nie jest to nowy kredyt ani kolejny kredyt tylko jest to działanie pozabudżetowe,
jeżeli chodzi o kwestie finansowe to sami często Państwo apelowaliście o to abyśmy
prowadzili działania oszczędnościowe. Takie stopy procentowe jakie są obecnie nie były tak
niskie w historii. Jeżeli chodzi o te kredyty były zaciągane na mało korzystnych warunkach
wówczas stopy procentowe były bardzo wysokie. Dlatego podejmujemy ryzyko konsolidacji
kredytu. (Pan Starosta odczytał uzasadnienie, w zał. nr 17 do protokołu)
Pan Adam Drozd – Szanowni Państwo Radni, Panie Starosto. Mnie zaskakuje uzasadnienie, które
otrzymaliśmy w dokumentach przy uchwale, ponieważ tu mówimy, że nic się nie dzieje złego, nie
przekroczymy wskaźników natomiast w uzasadnieniu które otrzymaliśmy jest napisane że zaciągnięcie
kredytu nie spowoduje zwiększenia zadłużenia, lecz spowoduje przekroczenie spłaty w roku 2013 rat
kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami ponad 15% , tym samym będą naruszone przepisy art. 169
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Ten zapis i projekt tej uchwały
jednoznacznie pokazuje fiasko polityki finansowej powiatu. Przekroczenie w tym roku konstytucyjnego
zadłużenia naszego samorządu z zapisem świadomym przekroczeniem prawa. Dla mnie to jest bardzo
dziwne. Poza tym Szanowni Państwo niewykonanie sprzedaży majątku, mniejsze wpływy z CIT i PIT , moi
drodzy jest to naprawdę poważne zagrożenie tego głosowania, że w najbliższym czasie ten kredyt może
zaważyć na tym, że głosujemy nad rozwiązaniem Rady w przyszłości.
Pan Sebastian Niżnik Starosta – Panie Radny my taki kredyt mamy. Mamy trzy kredyty, trzy
kredyty konsolidujemy w jeden.
Pan Adam Drozd- rozciągamy go w czasie. Wzrastają wówczas odsetki. Może się nie zwiększy kredyt.
Dlaczego w tej sytuacji przekraczamy wskaźnik 15%. I jeszcze zapisujemy, że jest to naruszenie art. 169.
Tak mamy w dokumencie. Tak mamy w uzasadnieniu do uchwały.
Pan Stanisław Fal – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Z wyjaśnienia Pana Starosty wynika, że
ostateczne rozstrzygnięcie RIO będzie wiadome 13 sierpnia br. a co będzie jeśli to stanowisko RIO będzie
negatywne? To wówczas pewnie skarga do NSA?
Pan Sebastian Niżnik Starosta – potwierdzają się Pana słowa, jeżeli 13 sierpnia będzie
negatywna opinia RIO wówczas możemy złożyć skargę do NSA. Jest już kilka wyroków w
tej sprawie pozytywnych dla samorządu.
Pan Piotr Uruski – ja mam pytanie czy zostały podjęte jakieś inne działania związane z tą
próbą zmniejszenia tego zagrożenia kredytowego, poza konsolidowaniem kredytu? Jakieś
działania oszczędnościowe w powiecie w jednostkach podległych ?
Pan Sebastian Niżnik Starosta- jest szereg działań, które podjęliśmy jeżeli chodzi o kwestie
oszczędnościowe m.in. konsolidacja kredytu do nich należy.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw-4 radnych, wstrzymało się -2
radnych.
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Wobec powyższego uchwała Nr 449 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, została podjęta
i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 min przerwy.
15. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok
(kwota 87.804 zł –modernizacja drogi powiatowej Besko-Wzdów). ( druk 473).
Pan Wojciech Pajestka poprosił radcę prawnego o wyjaśnienia gdyż Komisja Transportu nie wydała opinii
do projektu uchwały a także pojawiły się wnioski z Komisji dot. powyższej uchwały.
Pan Józef Kuna, Radca Prawny - przedstawiony projekt zmiany uchwały budżetowej jest projektem
przedstawionym przez Zarząd Powiatu, to Zarząd Powiatu przedstawia. W tym przypadku w toku dyskusji
Komisje mogą wyrazić pozytywną, bądź negatywną opinię. Nie odnosząc się w ogóle do tego projektu w
jakiś sposób ta opinia została wydana i stanowisko zajęte. W tym momencie ten projekt przedstawiony przez
Zarząd jest cały czas aktualny i radni mogą zgłaszać stosowne wnioski zgodnie z § 22 regulaminu działania
rady. Ustalona jest kolejność wniosków dot. projektów i w pierwszej kolejności komisje nie zgodziły się z
takim projektem z taką treścią mogą złożyć w pierwszej kolejności wniosek o odrzucenie uchwały albo
w drugiej kolejności wniosek o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawcy czyli do Zarządu.
Ewentualnie w dalszej kolejności mogą być zgłaszane poprawki w takim przypadku wymagają one
zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Stanisław Fal – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Mamy głosować nad projektem uchwały
w sprawie modernizacji drogi powiatowej Besko-Wzdów na długości około 480 m. Chciałem apelować do
Państwa sumień w trakcie głosowania. Pierwszy argument to jest tego typu że Gmina Besko dołożyła
100.000 zł na poczet modernizacji tej drogi. Drugi argument następujący: sprzedaliśmy płyty betonowe
drogowe, z którymi sprzedażą był pewien kłopot. Były ogłaszane przetargi bodajże trzy i żadnego skutku one
nie przyniosły. Dopiero Panowie grupa producencka Iżowscy z Beska dokonali zakupu tych płyt ponad
połowę i później zachęcili i innych do zakupu tych płyt. Są to środki ponad 87.000 zł. W związku z
powyższym zasadnym jest aby jednak te środki przy uwzględnieniu dotacji z Gminy Besko przegłosować
pozytywnie. Dziękuje.
Pan Adam Drozd – Szanowni Państwo. Ja znów na Komisji Transportu zadałem kilka pytań Panu
Przewodniczącemu i dyrektorowi PZD, gdzie odpowiedzi jakie otrzymałem były myślę przekonujące mnie
do tego aby jednak te środki, które pozyskaliśmy ze sprzedaży mienia znajdującego się na terenie miasta, na
terenie dawnego placu PZD w Sanoku przeznaczyć jednak na teren miasta Sanoka, ze względu na to, że
droga o której jest mowa w uchwale prowadzi do jednego gospodarstwa. Fakt, że jest to gospodarstwo duże.
Ja również nie twierdzę, że nie trzeba tam zrobić, zrealizować inwestycji. Jednak te środki nawet dołożone z
Gminy Besko nie załatwiają sprawy kompleksowo. Wyremontowany by został bardzo krótki odcinek ciągu
który liczy 1,5 km. Natomiast środki te przede wszystkim z tego powodu, że pozyskane z terenu miasta,
zwracam się o przeznaczenie znowu na teren miasta. Te środki, bo taką kwotę nam potrzeba aby zakończyć
inwestycję właśnie, którą rozpoczęliśmy zrobiliśmy ¾ drogi ul. Konarskiego w poprzedniej kadencji. I teraz
kwota około 100.000 zł pozwoli zamknąć nam tą inwestycję gdzie zostało około 1/3 ulicy do naprawienia
a ulica wygląda jak droga na Ukrainie. Wyremontowane ¾ jest świetne ale reszta drogi prowadzi do około
300 gospodarstw domowych. I Ci ludzie 7 lat oczekują na zrobienie tej drogi w całości nie
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fragmentarycznie. Jak zakładaliśmy sobie na początku kadencji również chcę przypomnieć mieliśmy
realizować priorytety czyli te inwestycje, które były rozpoczęte a nie dokończone. Dlatego złożyłem wniosek
na Komisji Transportu, który uzyskał poparcie i został pozytywnie przegłosowany, aby te środki przeznaczyć
na ulicę Konarskiego. Nie jestem przeciwny aby realizować inwestycje również tą w Besku ale za te środki
nie zrealizujemy całej inwestycji, natomiast te środki pozwolą nam zamknąć inwestycję przy ul. Konarskiego
gdzie droga jest w stanie tragicznym.
Pan Stanisław Fal – nie mogę zgodzić się z moim przedmówcą, że droga prowadzi do jednego
gospodarstwa. Przecież jest to droga powiatowa łącząca powiat sanocki z powiatem brzozowskim. Taki
argument mnie w zupełności nie przekonuje. Dodał bym, że to jedno gospodarstwo, które na myśli ma Pan
Radny Drozd w tą drogę wpakowało już dość własnych środków w postaci zakupu klinca itp.
Pan Józef Baszak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Proponuje aby ten projekt uchwały podzielić na
dwa. Bezspornym staje się fakt, że 87.000 zł jest przychodem PZD i im się to należy. Natomiast na kierunek
wydania tych pieniędzy musi powstać nowy projekt uchwały. Taki daję wniosek, żeby pieniądze przekazać
do PZD.
Pan Wojciech Pajestka – te pieniądze są przekazane Panie Radny, natomiast my musimy przegłosować
projekt uchwały.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie( zał. nr 19 do protokołu).
Za w/w projektem uchwały głosowało 5 radnych, przeciw-7 radnych, wstrzymał się -1 radny.
Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013
rok (kwota 87.804 zł –modernizacja drogi powiatowej Besko-Wzdów) , nie został podjęty.
16. Podjęcie uchwały Nr 450 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok
2013 (zwrot dochodów do jednostek oświatowych) (druk 474).
Projekt w/w uchwały (wzorem wcześniejszych takich uchwał) nie został odczytany.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 450 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok
2013 (zwrot dochodów do jednostek oświatowych), została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
17. Podjęcie uchwały Nr 451 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Młodzieżowego Domu
Kultury w Sanoku ( druk 475).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Do projektu tej uchwały mamy
negatywne uzasadnienie zarówno Kuratora Oświaty w Rzeszowie jak i Związku Nauczycielstwa Polskiego
oddział w Sanoku. Niepokoi mnie, że w uzasadnieniu Kurator Oświaty w Rzeszowie wyraźnie stwierdza,
że uzasadnienie przesłane jak rozumiem przez Zarząd Powiatu cytuję: „nie zawiera informacji o sposobie
realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych,
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prozdrowotnych , zdrowotnych i rekreacyjnych które są określone w rozporządzeniu MEN” więc nie wiem z
czym Zarząd się zwrócił z jakim uzasadnieniem do Kuratora. Również Kurator uzasadnia, że we wniosku
Starosty sanockiego brak jest informacji o sposobie zapewnienia uczestnikom zajęć organizowanych
dotychczas przez MDK po jego likwidacji. Więc tutaj mam pytanie. Co zawierał wniosek Starosty
Sanockiego skierowany do Kuratora Oświaty w Rzeszowie a jest to poważna instytucja i podzielam zdanie
Kuratora, że nie należy likwidować MDK i zamieniać go w placówkę o innym statusie i podobnie nie będę
już cytował ale również Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zaniepokojony bo stwierdza, że
uzasadnienie które otrzymał od Starosty Sanockiego nie zawiera i tutaj tych punktów jest 8. Więc znowu
pytanie co zawierał ten wniosek Starosty Sanockiego Panie Starosto skierowany zarówno do Kuratora jak i
ZNP?
Pan Sebastian Niżnik Starosta- po pierwsze we wniosku zawarliśmy jedną istotną informację,
że likwidujemy placówkę oświaty. W miejsce placówki oświaty będzie powoływana
placówka kultury. Co się z tym wiąże, na pewno to że nie będzie obowiązywała w nowej
placówce Karta Nauczyciela. W tym wypadku negatywna jest opinia poszczególnych
związków i Kuratora z uwagi na to, że likwidujemy placówkę oświaty i w ich rozumieniu
nauczyciele tracą pracę. Jak zapewniliśmy i na sesji i w pismach wysłanych do instytucji,
kontynuowana będzie praca MDK w placówce kulturalnej pod nazwą Młodzieżowy Dom
Kultury w Sanoku. Jest to kolejna uchwała, którą podejmujemy czyniąc przekształcenie i
takich opinii z tych instytucji o których wspomniał Pan radny Nabywaniec spodziewaliśmy
się.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw-1, wstrzymało się -4 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 451 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Młodzieżowego Domu
Kultury w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
18. Podjęcie uchwały Nr 452 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego w
ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspomaganie
szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim” i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji. ( druk 476).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 12 głosach za, uchwała Nr 452 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego
w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wspomaganie szkół i
przedszkoli w Powiecie Sanockim” i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji, została podjęta i stanowi
zał. nr 22 do protokołu.
19. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku i Starostę Sanockiego informacji o
analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
Pan Wojciech Pajestka odczytał informację Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie
złożonych oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Sanockiego. ( zał. nr 23 do protokołu).
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Pan Wojciech Pajestka odczytał informację Starosty Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń
majątkowych. ( zał. nr 24 do protokołu).
Wniosek pilności.
20. Podjęcie uchwały Nr 453 akt utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku ( druk 477).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Stanisław Fal przedstawił dwie poprawki zgłoszone na Komisji Regulaminowej Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego do projektu statutu MDK w Sanoku, stanowiącym zał. do
projektu uchwały.
Pierwsza z poprawek dot. § 8 pkt 2, który brzmiał: „dyrektora powołuje się na czas określony
7 (siedmiu) lat”, zmiana zaproponowana to: „dyrektora powołuje się na czas określony 5
( pięciu) lat.”
Druga poprawka dot. § 10 pkt. 1, który brzmiał: „dyrektor może powołać swego zastępcę na
czas określony 5 (pięciu) lat, jeżeli w MDK jest co najmniej 10 stanowisk w przeliczeniu na
pełne etaty.” Poprawka komisji brzmi: „dyrektor może powołać swego zastępcę zgodnie z
przepisami wynikającymi z kodeksu pracy, jeżeli w MDK jest co najmniej 10 stanowisk w
przeliczeniu na pełne etaty.” Po wprowadzeniu tej poprawki bezzasadny staje się punkt 2
podpunkt 1), 2), 3).
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał powyższe poprawki pod
głosowanie.
Za poprawkami do projektu Statutu głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Poprawki zostały przyjęte.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Czym kierowano się, że
chciano powierzyć zgodnie z zapisami w statucie dyrektorowi funkcje na 7 lat, drugie pytanie,
dlaczego projekt statutu nie jest parafowany przez prawników Starostwa Powiatowego
w Sanoku?
Pan Wojciech Pajestka – myślę, że na pierwsze pytanie odpowie pan Fal ponieważ to
uzasadniał.
Pan Stanisław Fal – pytanie pierwsze, czym kierowano się że kadencję dyrektora ustalono na
7 lat. Komisja Regulaminowa pracowała nad projektem statutu i to było w projekcie statutu
założone 7 lat. Natomiast Komisja skróciła tą kadencję do 5 lat, uznając, że kadencja Rady
Powiatu trwa 4 lata, później ewentualne zmiany dyrektora to rok czasu i ta kadencja 5 lat w
zupełności powinna wystarczać. Tym Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa
kierowała się przy naniesieniu tej poprawki.
Pan Tadeusz Nabywaniec – tak, ja tu z Panem Przewodniczącym się zgadzam dlatego moje
pytanie jest do Pana Starosty. To Zarząd przedłożył taki projekt statutu i czym Zarząd się
kierował, że dyrektor miałby mieć powierzoną funkcję na lat 7.
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Pan Sebastian Niżnik Starosta- wzorowaliśmy się na innych podobnych placówkach i ten
statut budowaliśmy również w oparciu o doświadczenia innych placówek. W tamtych
statutach było również wpisane 7 lat. Tutaj przychyliliśmy się do wniosku Państwa i Komisji.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z radcą prawnym, niestety takiego radcy prawnego nie ma w
MDK i nasze jednostki podległe bardzo często korzystają z zewnętrznych radców. Nasi radcy
prawni często z uprzejmości udostępniają swoje doświadczenie i czas. W tym wypadku był
to duży problem z uwagi na to że mają bardzo dużo pracy dlatego MDK skorzystał z radcy
zewnętrznego. Bardzo dużo jednostek w taki sposób korzysta.
Pan Adam Drozd – tutaj faktycznie podczas dyskusji na Komisji Regulaminowej
analizowaliśmy dosyć szczegółowo ten statut i chcę dodać że nic złego nie ma w tym, że
opiniowali go radcowie prawni zewnętrzni. Nieraz to może lepiej dla placówki. Ja
wnioskowałem o to aby 4 lata była kadencja dyrektora, przegłosowano 5 lat. Sam dyrektor nie
nalegał, czy nie dyskutował o długości kadencji po prostu wyjaśnił, że to było wzorowane
właśnie na innym statucie.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymał się -1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 453 akt utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.

21. Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam jedno pytanie.
Dotyczy ono kwoty około 6 mln zł za wykonanie przebudowy drogi Prusiek – Wysoczany.
Na komisji otrzymaliśmy informacje, że nie wiadomo kiedy taka kwota wpłynie do budżetu
powiatu. Pani Grażyna Borek publicznie ogłosiła w mediach że będzie to do 15 sierpnia.
Pracownik Starostwa Powiatowego stwierdził w mediach, że będzie to do końca sierpnia.
Proszę mi powiedzieć, która informacja jest prawdziwa.
Pan Sebastian Niżnik Starosta – ja dzisiaj ten temat poruszałem w swoim sprawozdaniu
i informowałem, że w piątek nasz wniosek został już pozytywnie zaopiniowany przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dzisiaj trafił do Ministerstwa Finansów celem
refundacji. Także to jest i 15 i 30 to są daty obowiązujące z uwagi na to, że my jesteśmy
partnerem Słowacji. Te pieniądze wpłyną do Słowaków na konto i będziemy zabiegać aby
z ich konta jak najszybciej trafiły na nasze konto. Ale mają czas do 30 sierpnia żeby te
pieniądze do nas przelać. My będziemy zabiegali o to żeby i w tym przypadku skrócić ten
termin.

22. Wnioski i oświadczenia.
Pan Sebastian Niżnik Starosta- Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwrócił
się z prośbą o zmianę przeznaczenia zaplanowanej w budżecie Starostwa Powiatowego
w Sanoku, kwoty 40.000 zł dla pierwotnie przewidywanego zadania pod nazwą
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„zakup sprężarki do napełniania aparatów ochrony dróg oddechowych” na inne zadanie tj.
„zakup nowego pojazdu operacyjno – rozpoznawczego” na potrzeby tutejszej Komendy. Jak
czytałem w sprawozdaniu z Zarządu przychyliliśmy się do tej prośby.

23. Zamknięcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka słowami: „ Zamykam obrady XXXIX sesji zwyczajnej Rady
Powiatu w Sanoku IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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