Protokół
IX sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 30 maja 2011r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie IX 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 20 radnych. Nieobecny
usprawiedliwiony Pan Marian Futyma. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego
protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza IX sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Dariusz
Jęczkowski.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2). W między czasie wpłynęły 4 wnioski pilności (projekty
uchwał druk nr 91, 92, 93 i 94). Pan Przewodniczący zaproponował aby umieścić wnioski
pilności w punkcie:
25. - projekt uchwały druk nr 91;
26. - projekt uchwały druk nr 92;
27. -projekt uchwały druk nr 93;
28. - projekt uchwały druk nr 94;
Natomiast punkt 29 dotyczył by wyrażenia zgody dla Pana Romana Koniecznego na
rozwiązanie stosunku pracy.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś ma uwagi do porządku obrad?
Pan Waldemar Szybiak - mnie jedna rzecz niepokoi jeżeli chodzi o SPZOZ, 3.800.000 zł, to
w ogóle nie było na Komisji Finansowej ani na żadnej innej. Jest to kwota dosyć znacząca i
nie wiem czy możemy takie kwoty w ten sposób procedować. Te wszystkie wnioski, które
utaj są to jednak powinny być przedmiotem obrad Komisji.
Pan Robert Pieszczoch - Panowie z Zarządu?
Pan Starosta Sebastian Niżnik - tu zwiększamy, bo do tej pory było 1.900.000 zł.
Pan Robert Pieszczoch - ja myślę, że będzie przerwa w obradach sesji i proponuje aby jeszcze
Komisja Budżetowa wyraziła swoją opinię w tej sprawie. Dotarła do nas informacja, jest to
sprawa pilna. Długo szpital zabiegał o to żeby w ogóle ten kredyt uruchomić. Myślę, że jest
rozwiązanie, przed punktem na pewno będzie przerwa i Komisja podejmie uchwalę w tej
sprawie.
Pan Waldemar Och - Panie Przewodniczący, ja bardzo Państwa proszę abyśmy tak z góry ad
hop nie odrzucali tego punktu bo w ogóle nie damy sobie szansy zapoznania się z nim. Może
w trakcie dyskusji przedstawimy dlatego, że tutaj nie było projektu uchwały Zarządu tylko
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zabezpieczenie hipoteczne dalszej części kredytu. Jest to rzecz o której nas szpital, dyrekcja
szpitala poinformowała pod koniec ubiegłego tygodnia, ponieważ wszystkie procedury, które
przygotowali do przetargu, w tej chwili są na ukończeniu w związku z tym jeżeli odrzucimy
teraz ten punkt to nie damy szansy żeby porozmawiać na jego temat a przesunie się sprawa
płatności i innych zobowiązań szpitala.
Pan Waldemar Szybiak - Panie Waldemarze tu nie chodzi o to, bo to jest odwracanie kota
ogonem, przecież wszyscy tutaj wiemy, że jeżeli trzeba będzie, to nie chodzi o odrzucenie
tego punktu tylko chodzi o to żebyśmy jakoś normalnie siebie traktowali czyli jak jest
Komisja to Komisja powinna wyrazić opinię. To nie ma nic wspólnego czy będziemy
głosować za czy przeciw.
Pan Robert Pieszczoch - Panie radny na pewno tak będzie. Tak jak powiedziałem będzie
przerwa, Komisja się zbierze na kilka minut i wyrazi opinię.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
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, Wiceprzewodnicząca Pani
Agnieszka Haduch. Komisja odbyła jedno posiedzenie. Komisja zaopiniowała
projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
2.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Komisja zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja zaopiniowała projekty
uchwał na sesję.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
pan Stanisław Fal. Komisja między sesjami obradowała trzykrotnie. Na jednym z
posiedzeń Komisja wysłuchała Komendanta Powiatowego policji w Sanoku na
temat reorganizacji w strukturach Komendy Powiatowej oraz komisariatach powiatu
sanockiego. Na kolejnych posiedzenia Komisja m.in. zaopiniowała projekty uchwał
na sesję.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja odbyła jedno
posiedzenie. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
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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 Sanockiego stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Pan Waldemar Szybiak - chciałem zapytać Pana Starostę bo Pan wymienił, że na drogi
dostaliśmy 8 mln zł w tej kadencji. 1.500.000 zł to jest most na Kalniczce i 1.500.000 zł
most na Konarskiego, a 5 mln zł?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - 1.500.000 zł most na Kalniczce, 2.100.000 zł most na
Konarskiego a reszta „powdziówki”, które otrzymaliśmy.
Pan Waldemar Szybiak - a na jakie drogi?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - Rakowa, Liszna, ul. Chrobrego i odbudowa odcinka na
Wysoczanach. Szczegółowo przedstawię Panu w najbliższym czasie.
Pan Waldemar Szybiak - tak pytam bo pieniądze na Sanok -Dobra to przyznane jeszcze w
tamtej kadencji Rady Powiatu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - na osuwisko w tej kadencji. W Międzybrodziu.
Pan Waldemar Szybiak - chodzi o to żebyśmy precyzyjnie mówili.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - była kwota na sesji blisko 1.900.000 zł. Ponad dwa miliony
jest na wcześniej wspomniane odcinki. Teraz czekamy jak wcześniej wspomniałem na
odpowiedź w sprawie 1.500.000 zł na Haczów-Besko i Wola Sękowa 850.000 zł.
Pan Waldemar Szybiak - jeszcze chciałem zapytać o finansowanie imprezy, która odbyła się
w ostatni weekend. Kto to finansował?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - jest bardzo długa lista, chętnie ją przedstawimy, osób i
instytucji, które sfinansowały to zadanie.

Pan Waldemar Szybiak - i rozumiem, że Pani Europoseł też.
Pan Starosta - tak, również.
Pan Waldemar Szybiak - czyli na następnej sesji? To znaczy ja myślę, że to jest gotowe to
może za chwilę.
Pan Starosta - tak, nawet za chwilę.
Pan Waldemar Szybiak - dziękuję bardzo.
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Pan Roman Konieczny wspomniał Pan w swoim sprawozdaniu, prosił bym o
uszczegółowienie gdzie i co chce budować Carint i jakie było stanowisko Zarządu w tej
sprawie.
Pan Starosta Sebastian Niżnik - stanowisko Zarządu w tej sprawie jest takie, że przekażemy
informacje, którą Carint przekazał do Zarządu. My nie podjęliśmy żadnej decyzji, chcemy
przedstawić wszystkim radnym, żeby było to przedmiotem rozmów na komisjach.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów radnych chce jeszcze zabrać głos?
Nie widzę. Dziękuję Panie Starosto. Przychodzimy do punktu 6.

Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 74 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Sanocki ( druk nr 72).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Waldemar Szybiak - ja bym chciał zapytać Pana Starostę, bo to jest związane jakby z tą
uchwałą. Byliśmy na wspólnej uroczystości Wolontariatu i Pan Jakub Osika został
przedstawiony jako doradca Pani Wojewody. Tutaj Pan mówi dzisiaj, że został dyrektorem to
jak to jest? Jaki jest jego statut. Czy jest i doradcą i dyrektorem? Jaka jest ilość godzin
menagera?
Starosta Pan Sebastian Niżnik odpowiedział, że u nas Pan Osika jest zatrudniony jako
dyrektor MDK w Sanoku. Natomiast ilość godzin menagera to 40 .
Pan Waldemar Szybiak - dziękuję bardzo i jeszcze jedno pytanie. Chciałem zapytać Panią
Skarbnik ile kosztowała nas ta cała operacja z zatrudnieniem osoby, która nie ma uprawnień i
w tej chwili z tą uchwałą też to związane jest, musimy podwyższyć pieniądze jednej osobie w
MDK -u i jeszcze jedno pytanie do tego czy pobory byłej Pani dyrektor różnią się od
poborów menagera?
Skarbnik, Pani Krystyna Chrząszcz - jeżeli chodzi o zatrudnienie Pana Osiki to skutki
finansowe na ten rok to są 4.500 zł różnicy. Jeżeli chodzi o Panią Sudykowską to w tej chwili
ona od 1 maja zarabia mniej niż przedtem jako pełniąca obowiązki dyrektora o 522 zł. Nie
wiem jaki dostanie dodatek jeżeli zostanie podjęta uchwała odnośnie dodatku funkcyjnego.
Pan Waldemar Szybiak - ja chciałem tylko przypomnieć Panu Staroście, że obowiązuje
wszystkich też kodeks pracy, w którym jest zapis o zakazie konkurencji, pracodawca główny
jakim jest Pan Starosta dla dyrektora MDK-u powinien wiedzieć o takich rzeczach o jakich
pytałem. Dziękuję bardzo.
Pan Roman Konieczny - chciałem zapytać czy ta uchwała, którą będziemy za chwileczkę
głosować była konsultowana ze związkami zawodowymi, jeżeli tak jakie było zdanie
związków zawodowych?
Pan Robert Pieszczoch - chyba nie była.
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Pan Roman Konieczny - myśmy tutaj zeszli na temat poboczny a mówię o tych innych
jeszcze sprawach, które będą tutaj związane z nauczycielami konkretnie.
Pan Robert Pieszczoch - ale to nie do tej uchwały panu chodziło Panie radny. Proszę śledzić
przebieg sesji.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-3, wstrzymało się -2 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 74 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Sanocki, została podjęta i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 75 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2009 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek dla których Powiat Sanocki jest
organem prowadzącym. ( druk nr 73).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-2, wstrzymał się -1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 75 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2009 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli szkół i placówek dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym, została
podjęta i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie Uchwały Nr 76 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 12.915 zł). ( druk nr 74).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Waldemar Szybiak - na poprzedniej sesji mówiłem, że jest to niewłaściwe postępowanie,
dofinansowanie jakiegokolwiek medium czy radiowego czy telewizyjnego czy portalu
dlatego, że powinny to być dwie niezależne instytucje. Dziennikarze powinni patrzeć na
przejrzystość finansów powiatu. tutaj zachodzi podejrzenie że jednak opłacani dziennikarze są
mniej obiektywni. Natomiast chciałem Państwu jeszcze zwrócić uwagę na to że podejmując
te dwie uchwały dzisiejsze na 12.915 zł, i 22.000 zł plus sumując tamtą uchwałę to jest razem
prawie 47.000 zł, które wydajemy na ten cel, wydaje mi się że jest to niewłaściwe z powodu
o którym wcześniej powiedziałem. Wydaje mi się, że te pieniądze mogły by być
zdecydowanie przeznaczone na inne cele, ważne społecznie a nie na to co jest powinnością z
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jednej strony i samorządu
głosował przeciwnie.

i powinnością z drugiej strony dziennikarzy. Dlatego będę

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-3, wstrzymało się -3 radnych.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 76 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 12.915 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 9 Podjęcie Uchwały Nr 77 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 11.300 zł). ( druk nr 75).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Wobec powyższego uchwała Nr 77 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 11.300 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad. 10 Podjęcie Uchwały Nr 78 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok, dotyczy zwrotu dochodów. ( druk nr 76).

Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 78 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok, dotyczy zwrotu dochodów, została podjęta i stanowi zał. nr 11 do
protokołu.

Ad. 11 Podjęcie Uchwały Nr 79 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Powiatu Sanockiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu ( druk nr 77).

Pan Wojciech Pajestka - Panie Przewodniczący proponował bym nie czytać tej uchwały, jest
ona bardzo długa, myślę, że Państwo Radni zapoznali się z projektem tej uchwały jeżeli są
jakieś pytania to proszę teraz o zadawanie.
Pan Robert Pieszczoch -czy są jakieś pytania do proponowanej uchwały?
Pan Waldemar Szybiak - był wniosek z Komisji Oświaty.
Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki wnioskuje aby w § 12 punkt 1 dopisać podpunkt
3 w brzmieniu: - „uzyska pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki”;
- w § 11 punkt 2 w podpunkcie 1, dopisać po przecinku: „po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Oświaty”.
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Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie. Rozumiem,
że ta uchwała dotyczy sportu, natomiast w budżecie powiatu zagwarantowane są również
wprawdzie niewielkie ale są pieniądze na turystykę i krajoznawstwo. Czy ta uchwała też
będzie gwarantowała ogłoszenie ewentualnie konkursu dot. turystyki czy musi to być inna
uchwała?
Pan Robert Pieszczoch - proszę kogoś z Zarządu albo Panią Skarbnik o odpowiedź.
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu- Proszę Państwa w budżecie na ten rok mamy
zapisaną dotację w dziale kultura fizyczna i sport i tam jest przewidziana dotacja m. in. w
zakresie turystyki dotacja - organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu
powiatu sanockiego. To jest zagwarantowane tą uchwałą.
Pan Waldemar Och - zrozumiałem wniosek Komisji, który to jednoznacznie daje dopiero
możliwość Zarządowi udzielenia dotacji po uzyskaniu pozytywnej opinii. Nie wiem czy to
nie jest w tym momencie za daleko idące. Sugerował bym jednak, że po uzyskaniu opinii a
nie jednoznacznie po opinii pozytywnej. Po zaopiniowaniu.
Pan Robert Pieszczoch - Panie radny jest sformułowany wniosek poddajemy wniosek pod
głosowanie. Kto jest za tak przedstawionym wnioskiem ?
Za przedstawionym wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw-9, wstrzymało się-2 radnych.
Wniosek nie przeszedł.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za projektem uchwały druk nr 77 głosowało 12 radnych, przeciw-2, wstrzymało się- 5
radnych.
Przy 12 głosach za, uchwała Nr 79 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Powiatu Sanockiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu, została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 80 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego -przez Andrzeja Budzickiego ( druk nr 78).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Wobec powyższego uchwała Nr 80 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego -przez Andrzeja Budzickiego, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do
protokołu.

Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 81 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego -przez Piotra Gurgacza ( druk nr 79).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Stanisław Fal - Panie Przewodniczący chciałem przypomnieć, że Komisja Regulaminowa
Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego do warunków użycia herbu powiatu sanockiego
przez Pana Piotra Gurgacza wnioskowała aby dodać punkt 4 o treści: w przypadku
stwierdzenia, że ogłoszenia odbiegają od ogólnie przyjętych zasad, zawierają treści o
charakterze faszystowskim itp. następuje natychmiastowa utrata do używania herbu. Dlatego
bo użyczamy herbu na okres trzyletni.
Pan Roman Konieczny - to samo, chciałem tylko uzupełnić, że Komisja cały czas się nad tym
zastanawiała dlaczego nierówno zostały potraktowane podmioty. Bo w przypadku Pana
Budzickiego każdorazowo Zarząd ma do wglądu gdzie chce użyć, w przypadku publikacji
jednoznacznie wiadomo do czego. Tu wydajemy na trzy lata zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - wniosek jest sformułowany będziemy go zaraz głosować.
Pan Waldemar Och - ja bym mimo wszystko sugerował do Pana Przewodniczącego Fala o
rozszerzenie tego zapisu, ponieważ sprowadzamy go jak Pan Konieczny mówił do pewnej
kategorii, nie wiem czy akurat poszerzenie tego o treści uważanych za powszechnie obelżywe
i ścigane przepisami prawa nie było by wystarczające do tego żeby można było objąć
wszelkie kategorie niezgodne.
Pan Stanisław Fal - jak najbardziej.
Pan Robert Pieszczoch - proszę jeszcze jakby Pan mógł sprecyzować wniosek.
Pan Stanisław Fal - sugestia ze strony radnego, członka Zarządu Waldemara Ocha jak
najbardziej słuszna i zasadna i wydaje mi się, że Panowie radni i członkowie Komisji
Regulaminowej nie wniosą sprzeciwu jeśli ten wniosek zostanie przeredagowany. Ta treść
była by następująca:
„ w przypadku stwierdzenia, że ogłoszenia odbiegają od ogólnie przyjętych zasad, treści
uważane za powszechnie obelżywe i ścigane przepisami prawa następuje utrata prawa do
używania herbu.”
Następnie Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 81 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego -przez Piotra Gurgacza, została przyjęta i stanowi zał. nr 14 do
protokołu.

Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 82 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego -przez Sylwestra Polakowskiego ( druk nr 80).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
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Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 82 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego -przez Sylwestra Polakowskiego, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch ogłosił 15 minut przerwy ( 1045 - 1100).

Ad. 15 Podjęcie Uchwały Nr 83 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację umowy
o świadczenie kompleksowych usług w zakresie informowania mieszkańców Powiatu
Sanockiego oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Starostwo Powiatowe ( druk
nr 81).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zapytać
dlaczego w tej uchwale podejmowane są zobowiązania dot. roku 2012.
Pan Waldemar Och - nie wiem czy dokładnie Państwu przedstawię ale pytałem właśnie w
pierwszej części sesji Panią Skarbnik to może szerzej poinformuje. Chodzi o zabezpieczenie
zobowiązania przyjętego na przyszły rok. Ponieważ umowa opiewa do 31 grudnia 2012r.
oddzielnie w uchwale budżetowej będzie ta kwota ujęta, natomiast tu jest tylko kwestia
wprowadzenia tego jako zobowiązania. Pani Skarbnik twierdzi tak mi przekazała, że zostało
to uzgodnione z RIO i zostało to zaakceptowane, taka forma. Miałem też wątpliwości w tej
sprawie ale przyjmuję to co Pani Skarbnik mi powiedziała.
Pan Robert Pieszczoch - czy to Panu wystarczy czy przywołujemy Panią Skarbnik?
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący ja nie neguję nieprawidłowości tej uchwały
tylko moje pytanie brzmi dlaczego z takim wyprzedzeniem Zarząd zaciąga zobowiązanie na
już na 2012 rok, powinien moim zdaniem zostać rok 2011, po uchwaleniu budżetu na rok
2012 można dalej rozmawiać w takich sprawach.
Starosta Pan Sebastian Niżnik - dostaliśmy propozycję na taki okres czasu współpracy i na
Zarządzie podjęliśmy decyzję, żeby skorzystać z propozycji, która została nam przedstawiona
i ona jest do końca 2012 roku.
Pan Wojciech Pajestka - ja mam Panie Przewodniczący jeszcze jedną uwagę do uzasadnienia
uchwały tam jest błąd ponieważ jest, że Zarząd postanawia podpisać umowę z firmą Obsługa
-Medialna.pl w ramach serwisów takich jak Sanok.pl, jest tutaj błąd powinno być esanok.pl,
ponieważ sanok.pl to jest strona internetowa miasta Sanoka. Poza tym wszystko się zgadza,
dziękuję bardzo.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw-4, wstrzymało się-3 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 83 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację umowy
o świadczenie kompleksowych usług w zakresie informowania mieszkańców Powiatu
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Sanockiego oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Starostwo Powiatowe została
podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Ad. 16 Przyjęcie przez Radę Powiatu Oświadczenia w sprawie poparcia inicjatywy
obywatelskiej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” oraz wyrażenia woli poparcia
ustanowienia 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem ( druk
nr 82).
Oświadczenie odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Za przyjęciem powyższego Oświadczenia głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Oświadczenie w sprawie poparcia inicjatywy obywatelskiej „Przypomnijmy o Rotmistrzu”
oraz wyrażenia woli poparcia ustanowienia 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z
Totalitaryzmem zostało przyjęte i stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 84 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ
w Sanoku ( druk nr 83).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 84 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ
w Sanoku została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 85 w sprawie zwiększenia wydatków w związku z
porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Sanockim a Bieszczadzkim Oddziałem
Straży Granicznej w Przemyślu ( druk nr 84).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 85 w sprawie zwiększenia wydatków w związku z
porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Sanockim a Bieszczadzkim Oddziałem Straży
Granicznej w Przemyślu została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 86 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację
projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu
Św. Michała wraz z przyległymi ulicami.” ( druk nr 85).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Wobec powyższego uchwała Nr 86 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację
projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu Św.
Michała wraz z przyległymi ulicami,” została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 87 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego -najstarszej części miasta
Sanoka” dla Muzeum Historycznego w Sanoku ( druk nr 86).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 87 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego -najstarszej części miasta Sanoka”
dla Muzeum Historycznego w Sanoku została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 88 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego -najstarszej części miasta
Sanoka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Priorytet VII Spójność wewnątrzregionalna
działanie 7.1. Rewitalizacja miasta ( druk nr 87).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Stanisław Fal - chciałem spytać jaka to mniej więcej różnica będzie bo wiem, że cena
rynkowa mieszkania wynosi jakąś kwotę która będzie możliwa do osiągnięcia w związku z
tym można wyliczyć także i tą różnicę. Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - obecnie mieszkanie wycenione jest na 800.000 zł. Jest
kwestia tego typu, że do tej pory Muzeum, które próbowało sprzedać mieszkanie po
Beksińskim wynajęło tylko jedną agencję nieruchomości i nie mogli znaleźć kupca. Myśmy
polecili po spotkaniu z dyrektorem aby szerzej poinformowali z tego względu, że te umowy
są nieodpłatne a agencje nieruchomości działające na terenie Warszawy to nie tylko Mokotów
ale jest więcej tych agencji i liczymy na to, że to mieszkanie uda się sprzedać. Wówczas tą
różnicę zmniejszymy. Ponadto jest jeszcze kwestia na którą warto zwrócić uwagę.
Oczywiście trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim apropo współfinansowania. Treść
umowy, która jest negocjowana również zawiera zapis, że w przypadku gdy podpiszemy
umowę z Urzędem Marszałkowskim o współfinansowaniu, zawierać będą również
inwestycje. Nie tylko współprowadzenie ale również działania inwestycyjne. Jeżeli
weszlibyśmy we współfinansowanie w 2012 i 2013 roku rozumiem, że Urząd Marszałkowski
partycypował by w udziale własnym też przy tej inwestycji. Na to liczymy.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Pan radny Drozd.
Pan Adam Drozd - podczas rozmowy z dyrektorem Muzeum, dyrektor podkreślił, że
oczywiście nie jest to ostateczna cena. Jeszcze jest szansa, że będzie można obniżyć cenę tego
mieszkania, żeby w miarę szybko się sprzedało. Ale wycena opiewa na niemal 1 mln zł.
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Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 88 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego -najstarszej części miasta Sanoka”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007
- 2013 Priorytet VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja miasta została
podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Ad. 22 Podjęcie uchwały Nr 89 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Powiatem
Stary Sambor na Ukrainie ( druk nr 88).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Robert Pieszczoch - ja pragnę tylko dodać do tego co mówił w swoim wystąpieniu Pan
Starosta w ostatnich dniach byliśmy z wizytą na bardzo uroczystej sesji w Samborze.
Zostaliśmy bardzo mile przyjęci. Sesja miała bardzo uroczysty charakter łącznie z hymnami
narodowymi. Myślę, że ta współpraca będzie miała bardzo owocny charakter.
Pan Starosta - Szanowni Państwo. Mamy zaproszenie na 4 czerwca, jeżeli ktoś chciałby
jechać z Rady, szczerze zachęcam. Odbywa się tam turniej międzynarodowy w piłkę nożną i
w piłkę siatkową. Jesteśmy zaproszeni, zobowiązaliśmy się do tego, żeby drużyna nasza
wystąpiła tam, grają przedstawiciele Rady Stary Sambor. My nie jesteśmy w stanie
zorganizować się ponieważ oni mają 88 radnych my tylko 21. Dlatego możemy z
pracowników naszego Starostwa, dlatego, jeżeli ktoś ma ochotę, ma paszport, to zachęcam
do wyjazdu. Warto się integrować, warto poznawać. My zabiegamy o to aby ten wniosek
który składamy na ten konkurs, który został ogłoszony Polska - Białoruś - Ukraina otrzymał
dofinansowanie. Potrzebne jest wsparcie z naszej strony i przekonanie Ukraińców, że ten
projekt jest ważny. Dlatego powinniśmy uczestniczyć w tym spotkaniu, zachęcam.

Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 89 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Powiatem
Stary Sambor na Ukrainie została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Ad. 23 Podjęcie uchwały Nr 90 w sprawie wprowadzenia dochodów i wydatków w
związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Sanockim a Spółką
Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp.z.o.o. ( druk nr 89).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Waldemar Szybiak - był jakiś wniosek prawda?
Pan Marian Czubek - to zostało rozwiązane, był też wniosek na komisji transportu, na
następnym posiedzeniu będzie decyzja.
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Pan Robert Pieszczoch - ja chcę powiedzieć, że dziś przyjmujemy 435.000 zł a nie dzielimy.
Pan Waldemar Szybiak - ja rozumiem, ja jestem za tymi pieniędzmi oczywiście tylko chodzi
mi o to, że był wniosek na komisji więc nie będziemy tutaj tak na sesji.
Pan Robert Pieszczoch - Przewodniczący wycofał wniosek. będzie to dalszym przedmiotem
obrad komisji.
Pani Agnieszka Haduch - wobec tego ja zgłaszam wniosek z Komisji Budżetu:
1) „Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego po omówieniu projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia dochodów i wydatków w związku z zawartymi
porozumieniami pomiędzy Powiatem Sanockim a Spółką Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło
Sp.z.o.o. ( druk nr 89) wnioskuje aby w kwocie 400.000 zł ująć chodnik w Niebieszczanach,
drogę Markowce-Podgaj i chodnik na ul. Okulickiego w Sanoku”.

Pan Robert Pieszczoch - czy są jeszcze inne pytania, wnioski? Pan Przewodniczący, proszę.
Pan Marek Szpara - proszę Państwa w uchwale mamy zapis z przeznaczeniem na
modernizację, budowę chodników na drogach powiatowych. Ponieważ mamy zbyt wiele
niewiadomych i chodników i nawierzchni składam wniosek:
2) „przeznaczyć środki w kwocie 400.000 zł na wykonanie nawierzchni i chodników
na drogach dojazdowych do miejscowości Niebieszczany i chodnika w miejscowości
Niebieszczany.”
Pozwoli nam to racjonalnie wydatkować kwotę ponieważ w tej chwili jest dwa różne
projekty techniczne, w jednym projekcie technicznym aktualnym dot. przebudowy drogi w
Niebieszczanach w miejscu gdzie przebiega chodnik niweleta nawierzchni jest podnoszona o
około 30 cm. W związku z tym, gdybyśmy w tej chwili wykonali chodnik w
Niebieszczanach, byłby on obniżony w stosunku do jezdni o około 30 cm. Te projekty trzeba
jakoś kompatybilnie połączyć, zaprojektować prawidłowo chodnik. Nie mamy takiej wiedzy
na chwilę obecną i nie możemy wykonywać chodnika bo wyjdzie nam bubel. Ten wniosek
jest drugim wnioskiem, który daje nam szansę do rozpracowania tego wszystkiego i
zaproponowania kolejnych wydatkowań tej kwoty.
Pan Robert Pieszczoch - czy są jeszcze inne pytania, wnioski? Nie widzę. Poddaje wniosek
Pani Agnieszki Haduch pod głosowanie. Kto jest za wnioskiem tak sformułowanym jaki
przedstawiła Pani Przewodnicząca Haduch?
Za powyższym wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw-10, wstrzymało się -4 radnych.
Wniosek nie przeszedł.

Następnie Przewodniczący Rady poddał wniosek Przewodniczącego Komisji Transportu
Pana Marka Szpary pod głosowanie.
Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw-8, wstrzymał się-1 radny.
Wniosek przeszedł.
Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały wraz z poprawką ( zgodnie ze zgłoszonym
drugim wnioskiem) pod głosowanie.
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Za powyższą uchwałą głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 2 radnych.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 90 w sprawie wprowadzenia dochodów i wydatków w
związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Sanockim a Spółką Poszukiwania
Nafty i Gazu Jasło Sp.z.o.o. została podjęta i stanowi zał. nr 24 do protokołu.

Ad. 24 Podjęcie uchwały Nr 91 w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/230/2005
z dnia 30 maja 2005r. w sprawie Przekształcenia Powiatowego Zespołu SocjalizacyjnoInterwencyjnego w Sanoku w Powiatową Placówkę Socjalizacyjną w Sanoku,; uchylenia
uchwały własnej w sprawie nadania statutu Powiatowej Placówce Socjalizacyjnej w
Sanoku; nadania statutu Domowi Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku ( druk nr 90).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Jan Cyran - jest tu załączony Statut i jest chyba błąd jeśli chodzi o punkt IV i V
„Gospodarka finansowa Domu Dziecka w Sanoku”. Jest zdublowana nazwa.
Pan Robert Pieszczoch - mamy tu uchwałodawcę ale uchwała została zaakceptowana przez
radców prawnych bo akurat sam to nadzorowałem, nie budził żadnych zastrzeżeń. Pani
Skarbnik?
Pani Skarbnik - rzeczywiście Pan ma rację, jest tu błąd techniczny ponieważ niepotrzebnie
jest punkt V Gospodarka finansowa DDz. w Sanoku trzeba to wykreślić. Po punkcie IV
Gospodarka finansowa DDz. po § 16 ma być § 17. Skreśla się punkt V Gospodarka finansowa
D Dz. W Sanoku, ponieważ jest dwa razy powtórzone.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 91 w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/230/2005
z dnia 30 maja 2005r. w sprawie Przekształcenia Powiatowego Zespołu SocjalizacyjnoInterwencyjnego w Sanoku w Powiatową Placówkę Socjalizacyjną w Sanoku,; uchylenia
uchwały własnej w sprawie nadania statutu Powiatowej Placówce Socjalizacyjnej w Sanoku;
nadania statutu Domowi Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku została podjęta i stanowi zał. nr
25 do protokołu.

Ad. 25 Podjęcie uchwały Nr 92 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( druk nr 91).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 92 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.
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Ad. 26 Podjęcie uchwały Nr 93 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Powiatu Sanockiego hipoteką. ( druk nr 92).

Pan Robert Pieszczoch poprosił Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu Panią Agnieszkę
Haduch jaka jest opinia Komisji Budżetu do projektu w/w uchwały.
Pani Agnieszka Haduch odpowiedziała, że opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego do projektu uchwały ( druk nr 92) jest pozytywna.
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 93 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Powiatu Sanockiego hipoteką została podjęta i stanowi zał. nr 27 do protokołu.

Ad. 27 Podjęcie uchwały Nr 94 w sprawie zabezpieczenia łącznej kwoty w wysokości
85.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi Sanok - Liszna -35.000 zł oraz remont drogi
Końskie-Jurowce - 50.000 zł. ( druk nr 93).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 94 w sprawie zabezpieczenia łącznej kwoty w wysokości
85.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi Sanok - Liszna -35.000 zł oraz remont drogi
Końskie-Jurowce - 50.000 zł została podjęta i stanowi zał. nr 28 do protokołu.

Ad. 28 Podjęcie uchwały Nr 95 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 1.499.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę mostu przez rzekę Kalniczka w m.
Łukowe w ciągu drogi powiatowej Tarnawa-Kalnica wraz z dojazdami.” ( druk nr 94).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 95 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 1.499.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę mostu przez rzekę Kalniczka w m.
Łukowe w ciągu drogi powiatowej Tarnawa-Kalnica wraz z dojazdami,” została podjęta i
stanowi zał. nr 29 do protokołu.

Ad. 29 Wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w Sanoku na rozwiązanie stosunku pracy
z Radnym Powiatu Sanockiego - Panem Romanem Koniecznym.

Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch odczytał pismo Wójta Gminy Zarszyn Pana
Andrzeja Betleja, który zwraca się z prośbą do Rady Powiatu Sanockiego o wyrażenie zgody
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na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu Sanockiego Panem Romanem
Koniecznym. ( pismo stanowi zał. nr 30 do protokołu).
Pan Robert Pieszczoch - proszę Pana radnego o zabranie głosu.
Pan Roman Konieczny - co mógłbym dodać do tego co tu jest napisane w tym piśmie.
Sytuacja jest w miarę czytelna. W tej szkole nie ma dla mnie godzin. Żeby być w pełni
sprawiedliwym i oddać sytuację dostałem od Pana Wójta w rozmowie propozycję
przedłużenia nawet kadencji dyrektora bo jest taka możliwość. Odmówiłem z przyczyn już
nie będę mówił jakich w związku z tym z powodu braku tych godzin Wójt jest zmuszony
rozwiązać ze mną umowę a ja nie mam zamiaru chować się za mandatem radnego i dlatego
prosił bym Państwa żeby głosować za i umożliwić łatwiejszą sytuację i dla Pana Wójta i dla
mnie. Dziękuję.

Rada Powiatu w Sanoku wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu
Sanockiego -Panem Romanem Koniecznym.
Za głosowało - 16 radnych, przeciw-0, wstrzymał się - 1 radny.

Ad. 30 Interpelacje i zapytania radnych.

Pan Józef Baszak złożył dwie Interpelacje ( Stanowią załącznik nr 31 i 32 do protokołu).
Pan Tadeusz Nabywaniec złożył dwie Interpelacje. ( stanowią załącznik nr 33 i 34).
Pan Tadeusz Nabywaniec - mam następujące pytanie. Wiemy, że Zarząd Powiatu Sanockiego
z pewnością rzetelnie pracuje i wielokrotnie się spotyka. Nie mniej jednak protokoły Zarządu
z posiedzeń Zarządu Powiatu nie ukazują się w Biuletynie Informacji Publicznej co dla mnie
jest podstawowym źródłem wiedzy na temat decyzji i pracy Zarządu Powiatu Sanockiego.
Ostatni protokół znajduje się tam z dnia 8 marca, stąd moje pytanie dlaczego w BIP Starostwa
Powiatowego w Sanoku na bieżąco nie są umieszczane Protokoły z posiedzeń Zarządu
Powiatu w Sanoku.
Drugie pytanie, Panie Starosto czy zgodnie z obietnicą wyrażoną pisemnie Zarząd Powiatu w
Sanoku zabezpieczył w budżecie kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na obchody stulecia
Związku Harcerstwa Polskiego organizowane przez Komendę Hufca ZHP w Sanoku.
Przypomnę te uroczystości będą we wrześniu.
Kolejne pytanie jaki zakres obowiązków obecnie ma Panie Starosto Pana doradca Pan
Grzegorz Bończak.
Pan Robert Pieszczoch - czy ktoś z Pań i Panów radnych ma pytania? Nie widzę. Zanim Pan
Starosta odpowie na pytania ja chcę tylko...
Pan Starosta, Sebastian Niżnik- będę odpowiadał pisemnie, nie dzisiaj na sesji.
Pan Robert Pieszczoch - ale moment Panie Starosto. Zanim Pan Starosta zabierze głos to chcę
Państwu przekazać informację, zostaliśmy poproszeni o to aby jeżeli tylko możemy wspomóc
akcję Fundacji Grzegorza z Sanoka. Przez ostatnie dni w naszym powiecie były zbierane
środki dla Adriana Rajtara. Jeżeli możemy takie deklaracje zostały Państwu rozdane, jeżeli

17

tylko ktoś by mógł zdeklarować jakąkolwiek pomoc z diety dla tego dziecka byli by oni
szczęśliwi. Kwota którą brakuje do zakupu tego urządzenia z tego co rozmawiałem z
prowadzącą akcję Panią Mękarską nie jest już tak duża. Każdy grosz się liczy, jeżeli Państwo
możecie to bardzo proszę. Proszę Panie Starosto.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - apropos pytania Pana Szybiaka odpowiadam: jeżeli chodzi o
imprezę Noce Kultury Galicyjskiej współorganizowaną przez powiat sanocki i Panią Elżbietę
Łukacijewską oprócz wymienionych osób sponsorami byli: BZ WBK S.A., PBS Sanok,
Naftomet, PGNiG, Rafineria Jedlicze S.A., Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, Uzdrowisko Rymanów S.A., Zakład Robót Górniczych Krosno,
Naftomontaż, Splast, P.G.E. Energia Odnawialna, Agencja Ochrony Osób i Mienia Poglesz,
Solartime. Wsparły nas też wszystkie Gminy z terenu powiatu sanockiego opłacając lub nie
biorąc opłat za niektóre usługi, które świadczyły na rzecz imprezy. W imprezę włączyli się
również MBL, Muzeum Historyczne, IPN, Państwowa Szkoła Muzyczna, PWSZ, PTTK i
MDK. Z informacji, którą uzyskałem od Pana Dyrektora Muzeum Historycznego podczas
otwartego dnia Muzeum było ponad pół tysiąca osób. Ponad połowa to byli sanoczanie,
którzy pierwszy raz w ten sposób mogli zwiedzić Muzeum Historyczne z przewodnikiem.
Nigdy wcześniej nie byli w naszym Muzeum. Jeżeli chodzi o występy, które były
organizowane w Muzeum Historycznym czyli Tryptyk Hasycki -przedstawienie oraz występ
PWSZ -u, wszystkie miejsca były zajęte, dostawki były również zajęte, część osób
zdecydowała się na miejsca stojące i uczestniczyła w tym spotkaniu. To jest odpowiedź na
zapytanie Pana Szybiaka apropo współfinansowania i organizowania imprezy Noce Kultury
Galicyjskiej. Dziękuję.
Wcześniejsze tak jak wspomniałem, ponieważ ja Pana radnego zachęcałem, że może podejść
do wydziału oświaty i przekażą mu informacje łącznie z kompletem wniosków apropo tego
co złożyliśmy do 0,6, dlatego ja skorzystam pisemnie.
Pan Robert Pieszczoch - Panie Starosto to są interpelacje, także tu na interpelacje już w trybie
określonym musimy odpowiedzieć, ale na pytania które zadał Pan radny, proszę aby w trybie
przewidzianym odpowiedzieć.
Pan Starosta - odpowiem pisemnie.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, ja jednak chciałbym przypomnieć, że
Regulamin działania Rady Powiatu Sanockiego rozdział V -interpelacje i zapytania radnych
w § 25 jest wyraźny zapis, punkt 3 -„odpowiedź na zapytania powinna być udzielana na tej
samej sesji.” Ja nie godzę się na takie procedowanie odpowiedzi dotyczących zwykłych
zapytań.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - proszę o przerwę.
Pan Robert Pieszczoch - to zarządzam 5 minut przerwy.
Po przerwie
Pan Robert Pieszczoch -wznawiam obrady sesji po przerwie, przypominam iż jesteśmy w
punkcie 30, Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę Pana Starostę o zabranie głosu.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - apropo 3.000 zł na harcerstwo my przygotujemy tylko
musimy mieć wniosek od Komendanta i Pani Skarbnik rozmawiała z Komendantem, ten
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wniosek jeszcze do nas nie wpłynął ale z rezerwy tak jak zobowiązaliśmy się przekażemy te
środki. Tylko musi być też inicjatywa z drugiej strony.
Jeżeli chodzi o drugą sprawę protokoły z posiedzeń Zarządu, ostatni jest z 18 kwietnia.
Muszę zwrócić uwagę na procedurę, która jest dość żmudną procedurą przygotowania tego
procesu i później podpisania. My cały czas zabiegamy o to żeby te protokoły jak najszybciej
ukazywały się na naszych stronach ale pewne sprawy techniczne powodują pewne opóźnienia
i robimy wszystko aby jak najszybciej ukazywały się na stronie.
Co do zakresu czynności doradcy, zatrudnienie doradcy wynika z ustawy jak Pan radny na
pewno wie tak że zakres jest na bieżąco ustalany pracy doradcy przy Staroście.
Pan Tadeusz Nabywaniec- ale czy mógłby Pan doprecyzować Panie Starosto jakie obowiązki
wykonuje obecnie. Wiąże się to z moim kolejnym pytaniem dlatego prosił bym o
sprecyzowanie.
Pan Starosta - obowiązki doradcze tak jak wynika z ustawy o samorządzie powiatowym.
Pan Tadeusz Nabywaniec - sprecyzowane zostało to wyjątkowo. Dziękuję za odpowiedzi.
Panie Przewodniczący czy mogę kontynuować pytania?
Pan Robert Pieszczoch - bardzo proszę.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Starosto. Ogłosił Pan nabór na wolne stanowisko w
wydziale promocji, kultury sportu i turystyki w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Moje
pytania są następujące. Jaką ma Pan koncepcję pracy tego wydziału, że musi być zatrudniony
kolejny pracownik, czy on jest niezbędny, ten pracownik? Czy zatrudnienie nowego
pracownika zwiększy liczbę etatów w Starostwie Powiatowym, oczywiście zwiększy to
również liczbę pracowników w wydziale promocji. Stąd pytanie jak to się ma do Regulaminu
Organizacyjnego, który precyzuje liczbę etatów w Starostwie Powiatowym. Jeżeli Regulamin
jest zły a pewnie nie przystaje już do obecnej rzeczywistości to kiedyś już wyraziliśmy się na
sesji, że najpierw należy przygotować Regulamin Organizacyjny a następnie zatrudniać
nowych pracowników. I z tym związane jest jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Panie Starosto
na niektóre stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Sanoku ogłasza Pan publicznie
nabory a w innych przypadkach zatrudnia Pan bez procedury konkursowej. Dziękuję.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - jakby Pan doprecyzował o które stanowiska chodzi?
Pan Tadeusz Nabywaniec- choćby samodzielny pracownik ds. inwestycji. Ja abstrahuje od
nazwisk. Ja tylko pytam o zasady.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - stanowisko, które zajmuje osoba zatrudniona nie wymagało
konkursu z tego względu, że funkcjonuje na zasadach, które pozwala nam na nie
przeprowadzanie konkursu. To jest pomoc administracyjna w tym wypadku.
Jeżeli chodzi o wydział promocji potrzebujemy i szukamy osoby tak jak wskazują wymogi ze
znajomością co najmniej dwóch języków obcych na poziomie biegłym w tym języka
angielskiego, z uwagi na to, że realizując pewne zadania połączone z pisaniem projektów,
pozyskiwaniem środków z inicjatyw wspólnotowych wymagane jest procedowanie w języku
angielskim, my takich pracowników w biurze promocji niestety nie posiadamy a zlecanie na
zewnątrz przy bliskiej i pełnej obsłudze projektu jest kłopotliwe. Próbowaliśmy w ten sposób,
doszliśmy do wniosku żebyśmy mogli pozyskiwać środki zewnętrzne potrzebujemy takiej
osoby.
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Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, czy zatrudnienie nowego pracownika
zwiększa liczbę etatów w Starostwie i jak to się ma do obowiązującego prawa jakim jest
Regulamin Organizacyjny Starostwa?
Pan Starosta Sebastian Niżnik - jesteśmy w trakcie reorganizacji, która dopasuje liczbę
stanowisk do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego.

Ad. 31 Wnioski i oświadczenia.

Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dziękuję za poparcie i
przyjęcie Oświadczenia w sprawie Rotmistrza Pileckiego. Mój wniosek związany jest z
sugestią która padła na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki. Obecnie Parada
Niepodległości odbywa się na wiosnę, jednak jej termin jest dosyć ruchomy, stąd zgodnie z
sugestią, która padła na Komisji Oświaty wnioskuję do Zarządu Powiatu w Sanoku aby
termin Parady Niepodległości wyznaczyć na dzień 25 maja każdego roku lub w pobliżu tego
terminu. Będzie to wspaniała okazja by podczas Parady Niepodległości uczyć dzieci i
młodzież o bohaterze, wielkim patriocie a także mu podobnych. Dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby jeszcze zabrać
głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 32.

Ad. 32 Zamknięcie obrad sesji.

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

Protokołowała
Joanna Jankowska
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