Protokół
XV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 28 października 2011r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał radnych. Na
podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych
uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 17 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XV 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).
Pan Wojciech Pajestka poinformował, że w między czasie Zarząd Powiatu zgłosił 8
wniosków pilności – projektów uchwał (projekty uchwał druk nr 169 - do 176).
Zaproponował aby umieścić w punktach: 15 – druk nr 169, punkt 16 - druk nr 170, punkt 17 druk nr 171, punkt 18 – druk 172, punkt 19-druk 173, punkt 20- druk 174, punkt 21- druk
175, punkt 22 – druk 176 ). Dalsze punkty kolejno.
W między czasie do Przewodniczącego wpłynął wniosek Komisji Oświaty Kultury i
Turystyki o zdjęcie z dzisiejszych obrad punktu 9 a więc; podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów Powiatu
Sanockiego ( druk 163).
Pan Wojciech Pajestka poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji o omówienie dlaczego
Komisja chce zdjąć ten punkt z porządku obrad.
Pan Dariusz Jęczkowski, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki powodem wycofania tego punktu z dzisiejszych obrad jest to, że uważamy jako Komisja, że
ten Regulamin wymaga dodatkowego opracowania, dodatkowego przemyślenia niektórych
punktów.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – ja poproszę Pana Starostę o
krótkie ustosunkowanie się do wniosku Komisji i jak nie będzie więcej pytań to będziemy
głosować nad ewentualnym zdjęciem tego punktu 9 z porządku obrad.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - Szanowni Państwo. Chciałem zaznaczyć dwie krótkie
sprawy. Pierwszą, że Regulamin był konsultowany z dyrektorami. Wielokrotnie
wprowadzaliśmy poprawki, wzorowaliśmy się też na Regulaminach, które obowiązują w
innych samorządach. Jeżeli chodzi o kwestie dopracowania Regulaminu uważam, że jest on
dopracowany w bardzo dokładny sposób przy zaangażowaniu naszych dyrektorów szkół i nie
odbiega w żaden sposób od Regulaminów, które pojawiają się w innych samorządach.
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Dlatego prosił bym o pozostawienie tego punktu w porządku obrad i pozytywne
przegłosowanie tego Regulaminu.
Pan Waldemar Szybiak – nie za bardzo możemy pozostawić ten punkt w porządku obrad,
gdyż nie ma opinii komisji. Komisja musi wydać opinię. Chciałem jeszcze dodać, że sam
byłem wnioskodawcą i chodzi o to, żebyśmy się jeszcze raz spotkali i na najbliższej sesji
przeanalizowali i wydali swoją opinię.
Wiceprzewodniczący Rady, Pan Wojciech Pajestka – jeżeli nie ma opinii Komisji Oświaty,
Kultury i Turystyki musimy się zastanowić, chyba że Pan Starosta widzi tu inne rozwiązanie i
taka opinia nie jest konieczna.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – Szanowni Państwo. W ten sposób moglibyśmy każdą
uchwałę odrzucić. W trybie nakazanym przez ustawę Komisja otrzymała uchwałę i to jest
problem Komisji, że nie wydała opinii. Dlatego proponuję o pozostawienie tego punktu.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto, ja myślę,
że nie należy tego tak traktować, że Komisja nagle chce odrzucić bo takie jakieś widzimisię.
Drodzy Państwo. Naprawdę wszyscy zgodziliśmy się, wszyscy którzy tam uczestniczyliśmy,
nie tylko radni w Komisji, że naprawdę mamy wiele życzliwych podpowiedzi jakie zapisy w
tym regulaminie powinny być, czy powinny być zmienione. Podam tylko przykład, że nie
mamy sformułowania co znaczy finalista, czy to jest miejsce od 1 do 30-tego czy miejsce od 1
do któregoś. Mamy drobne rzeczy, że wnioski powinny być złożone do 30 czerwca ale tak
naprawdę czy decyduje data wpływu, czy data stempla pocztowego i takich kilka życzliwych
uwag po prostu mamy i naprawdę Komisja życzliwie do tego podeszła i należy to chwilę
wycofać. Bo mógłbym przytaczać jeszcze parę innych rzeczy nad którymi zastanawialiśmy
się i wtedy przyjąć całkiem dobrze opracowany porządek łącznie z tym, że Drodzy Państwo,
również takie drobne rzeczy jak choćby wniosek o przyznanie stypendium np. naszym
zdaniem czy moim zdaniem powinno być np. pesel dodany, przecież jak przekazujemy
pieniądze to pesel musi być. Powinny być załączniki typu przedstawienie świadectwa z
potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, że uczeń ma średnią 5,0, przedstawienie dyplomu
z osiągnięć artystycznych, że uczeń faktycznie ma takie osiągnięcia. To są drobne
podpowiedzi i naprawdę wzorujemy się na bardzo dobrych regulaminach choćby Sejmiku
Województwa Podkarpackiego. To oznacza, że ja również przychylam się do tego aby
pozwolić jeszcze komisji popracować nad regulaminem.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący – z tego co wiem to Zarząd wzorował się na
takich regulaminach Sejmiku. Proszę Pan radny Waldemar Och.
Pan Waldemar Och – Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący. Każdy regulamin ma to do
siebie, że chcąc nie chcąc ma on charakter autorski. Niezależnie od tego kto go będzie
opracowywał zawsze będzie miał prawo mieć inne spojrzenie inny punkt widzenia, inne
elementy zawrzeć, inne zaproponować. Chciałbym przypomnieć Państwu, że ten regulamin,
konsultowany przez dyrektorów w zasadzie ta konsultacja sprowadziła się do bardzo
nieznacznej jednej zmiany. Wiele poprawek w stosunku do jego projektu podczas Zarządu
wprowadziliśmy. Myślę, że te argumenty, które tutaj przytoczył Pan radny Tadeusz
Nabywaniec nie mają jednak charakteru bardzo istotnego co do zasady jego procedowania w
tej chwili, ponieważ oczywiście sprawa peselu, można powiedzieć że i dowodu osobistego i
wiele innych szczegółów tego typu czy data stempla pocztowego będzie decydować, proszę
wybaczyć ale to są już naprawdę bardzo takie proceduralne rzeczy, które komisja, która
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będzie weryfikować wnioski powinna również ustalić trzymając się literalnie brzmienia tego
regulaminu. Proszę Państwa jeżeli Komisja miała jakieś do niego uwagi to chętnie byśmy się
z tymi uwagami zapoznali, jeszcze w trakcie zanim został przesłany do porządku sesji do
Rady. Myślę, jednak, że biorąc pod uwagę to, że jest to potrzebny dokument, takie były
zgłaszane zapotrzebowania ze strony szkół, ze strony dyrektorów, sami widzieliśmy, że jest
potrzeba uhonorowania zdolnej młodzieży, prosił bym jednak o rozważenie i nie
eksponowanie nadmierne takich detali jak właśnie przed chwilą były tu powiedziane a
skupienie się po prostu na jego zawartości merytorycznej. Dziękuję.
Pan Wojciech Pajestka – Panie Starosto, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem, dyrektorzy nie
wnieśli żadnych uwag do tego projektu uchwały tak?
Zostały ujęte, tak?
Dobrze, dziękuję. Pan radny Nabywaniec, proszę.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Pan radny, Pan Waldemar Och mówił, jeśli dobrze zrozumiałem,
powiedział również dlaczego pewne rzeczy nie zostały naniesione czy przedyskutowane
przez Komisję, zanim weszło to do porządku obrad? Myśmy regulamin dostali w środę. My
drodzy Państwo nie mieliśmy wcześniej na żadnej komisji tego regulaminu. Dlatego w środę
przedyskutowaliśmy to z prośbą aby jeszcze Regulamin wycofać więc nie wiem gdzie są
jeszcze jakieś zaniedbania, że komisja tego wcześniej nie miała.
Jeszcze taka drobna rzecz. 29 czerwca kończymy rok szkolny a 30-tego dokumentacja musi
znaleźć się w Starostwie. Kiedy przygotować dokumentację, kiedy dyrektorzy, wychowawcy,
którzy mają koniec roku mają to przygotować. Natomiast czy 30-tego to jest data wpływu czy
nie, to naprawdę drodzy Państwo nie jest szczegół. Proszę popatrzeć na profesjonalne
regulaminy. Zwłaszcza, że jest zapis, że nie przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu. Więc
to nie są szczegóły.
Pan Wojciech Pajestka – Szanowni Państwo, zamykam dyskusję w tym temacie i poddaję
wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki pod głosowanie.
Kto z Państwa radnych jest za zniesieniem punktu 9 –druk 163 podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów Powiatu
Sanockiego, kto z Państwa jest za zniesieniem tego punktu z porządku obrad?
Za - głosowało 4 radnych, przeciw-8, wstrzymało się 3 radnych. Wniosek Komisji nie
przeszedł.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poddał porządek obrad pod głosowanie z
pozostawieniem punktu 9.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw-2, wstrzymało się-0 radnych.
Wobec powyższego porządek obrad został przyjęty.
Pan Wojciech Pajestka powitał Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Pana
Sławomira Miklicza.
Pan Sławomir Miklicz zabrał głos.
Pan Sławomir Miklicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Panie
Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowny Zarządzie, Wysoka Rado. Korzystając z tej
możliwości, że akurat jestem w Sanoku, chciałem poinformować, że zawsze od
Przewodniczącego Rady Powiatu dostaję zaproszenia na sesję i dzisiaj miałem okazję z tego
zaproszenia skorzystać. Pan Przewodniczący Rady jest jedną z niewielu osób, które zawsze
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pamiętają o tym, żeby przypomnieć o sesji i jak mam możliwość jak Państwo widzą to z
przyjemnością korzystam z tego zaproszenia. A przy okazji Starosta poprosił mnie o
przekazanie kilka informacji w sprawach, w których współpracujemy i które pewnie dla
Państwa są sprawami bardzo istotnymi. Pierwsza sprawa to kwestia Muzeum Historycznego i
tematu nad którym debatowaliśmy na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Województwa czyli
ewentualnego współfinansowania Muzeum Historycznego. Zarząd Powiatu bodajże
dwukrotnie wystosowywał jeszcze monity od tego posiedzenia w kwietniu bo faktycznie
przychodzi taki czas, że trzeba podejmować decyzje także i po to, żeby Państwo pracując nad
swoim budżetem mieli informacje jak to wygląda z punktu widzenia Zarządu Województwa.
Szanowni Państwo, po ostatnim piśmie Pana Starosty była informacja na Zarządzie
Województwa odnośnie współfinansowania Muzeum Historycznego i zadecydowaliśmy
wspólnie o tym aby departament kultury przygotował propozycje umowy współpracy, która
była by poddana pod głosowanie najpierw na Zarządzie a później na Sejmiku Województwa
Podkarpackiego. Natomiast były pewne niuanse, pewne szczegóły nasi prawnicy niektóre
kwestie, które były poruszane w tej propozycji, bo Państwo jako Zarząd Powiatu wysłaliście
taką propozycję umowy współpracy, natomiast niektóre zapisy jakby nie wpisywały się w
nasz statut i w nasz regulamin, dlatego też w tej chwili jest opracowywana propozycja.
Departament wysłał prośbę o dodatkowe informacje odnośnie planowanych kosztów
funkcjonowania Muzeum Historycznego od nowego roku. W tej chwili czekamy na to
uszczegółowienie. W momencie kiedy te wszystkie kwestie formalne zostaną wyjaśnione ta
sprawa stanie na Zarządzie. Mam nadzieję, że efekt końcowy będzie pozytywny dla powiatu
sanockiego. My sesję budżetową mamy w styczniu, pod koniec stycznia więc do tego czasu
musimy mieć wszystko uzgodnione. Jeżeli Zarząd pozytywnie zaopiniuje taki wniosek to pod
koniec stycznia uchwała budżetowa będzie głosowana i wtedy po uchwale budżetowej
ewentualnie, jeżeli będą pozytywne opinie komisji i sesji sejmiku będziemy mogli przystąpić
do podpisywania umowy. Gorąco wierzę w to, że to się uda.
Natomiast myślę, że też mam dobre informacje z racji tego, że nadzoruję służbę zdrowia w
województwie podkarpackim, jeżeli chodzi o jednostki wojewódzkie w tej chwili stosunkowo
często spotykam się z Panią dyrektor NFZ, ponieważ jest to okres kontraktowania i ustalania
pewnych priorytetów na rok następny, bo tak jak i Państwo planujecie w swoim szpitalu
poszerzanie niektórych usług tak też i szpitale wojewódzkie planują otworzenie nowych
oddziałów, chociażby takich jakich nie ma na terenie województwa. Rozmawialiśmy też o
zwiększeniu planu finansowego w drugim półroczu, teraz, które niedawno się odbyło i myślę,
że tutaj mam pozytywne informacje bo sanocki szpital uzyskał dodatkowe środki do końca
roku, które będzie mógł wykorzystać w ramach podpisanego, bądź będzie podpisany bo nie
wiem czy już został podpisany aneks do kontraktu. Jest to kwota ponad 500.000 zł. Na pewno
jednym z elementów jest wzmocnienie dodatkowych usług medycznych, które oddział
kardiologii wdrożył i realizuje i na to środki NFZ znalazł. Też myślę optymistyczna
informacja, pewnie z prasy Państwo wiecie, natomiast ja tutaj mogę potwierdzić po 2011 roku
kiedy podkarpacki NFZ miał 300 mln więcej do podziału w stosunku do 2010r.
W 2012 roku blisko trzysta milionów dwieście dziewięćdziesiąt kilka również będzie więcej
w stosunku do 2011 roku. Także na przestrzeni dwóch lat staramy się doganiać te
niekorzystne konsekwencje tego nieszczęsnego algorytmu i 600 mln więcej w podkarpackim
NFZ-cie przez te dwa lata będzie. W dalszym ciągu nam brakuje do innych województw ale
tendencja jest dobra i tu rola dyrekcji szpitala aby te nowe kontrakty na 2012 r. odpowiednio
negocjować. Bo to jest dość znacząca kwota.
Muzeum Historyczne, szpital to są dwie jak gdyby główne informacje. Trzecią dodatkową to
taka, myślę, że Zarząd będzie tym zaineresowany, na posiedzeniu Zarządu wtorkowym
przyjęliśmy protest Zarządu Powiatu do jednego z projektów, który został złożony. Wniosek
zostanie przekazany do oceny merytorycznej, on w ocenie pierwotnej był negatywnie
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oceniony ale eksperci uznali, że zarzuty, które podniósł Zarząd Powiatu i Starosta w swoim
piśmie są uzasadnione. Mam nadzieję, że ten wniosek on dotyczy promocji powiatu, zostanie
pozytywnie rozpatrzony na ocenie merytorycznej, środki zarezerwowaliśmy na ten cel. Jeżeli
przejdą te wnioski pozytywnie ocenę merytoryczną to środki finansowe na to mamy
zapewnione. I tym właściwie chciałem się z Państwem podzielić na ten moment. Jeszcze raz
dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.

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, Przewodniczący Pan
Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Wiceprzewodniczący Pan Józef
Baszak. Komisja spotkała się raz. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Wiceprzewodniczący Pan Dariusz
Jęczkowski. W dniu 26 października Komisja zaopiniowała następujące projekty
uchwał: projekt uchwały druk nr 162 – zaopiniowany pozytywnie, projekt uchwały
druk nr 163 – zaopiniowany negatywnie, projekt uchwały druk nr 164 –
zaopiniowany pozytywnie. W dniu dzisiejszym 28 października komisja
zaopiniowała trzy projekty uchwał pozytywnie : druk nr 173, druk 174 i druk 176.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja między sesjami spotkała
się trzy razy. W dniu 28.09, w dniu 26.10, w dniu 28.10. W dniu 28 września było to
spotkanie połączone - Komisji Transportu oraz Komisji Infrastruktury Rady Miasta
Sanoka dot. określenia oceny dotychczasowej współpracy, możliwości współpracy
na przyszłość i określenia wspólnych działań. Kolejne spotkanie ma się odbyć
niebawem w sprawie ewentualnego współfinansowania zadań w przyszłorocznym
budżecie w zakresie infrastrukturalnej. W dniu 26. 10 odbyło się kolejne spotkanie
komisji i dot. opinii do projektów uchwał druk nr. 165, 166, 168 oraz projektów
uchwał jako wniosków pilności: druk nr 170, 171, 172. Wszystkie projekty uchwał
zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Komisja zapoznała się również z bieżącą
korespondencją. Jako Przewodniczący Komisji i równocześnie członek Komisji
Bezpieczeństwa poinformowałem o obecnych ustaleniach dot. projektu organizacji
ruchu na ul. Słowackiego w Sanoku z dniem 16. 04. 2012. Przygotowany i
pozytywnie zaopiniowany projekt organizacji ruchu przewiduje wprowadzenie
ruchu dwukierunkowego na odcinku od ul. Sienkiewicza przez ulicę Słowackiego do
wylotu przy MacDonaldzie. Komisja dyskutowała również nad sprawami bieżącej
działalności Starostwa i PZD, zmiany organizacji ruchu na ul. Zielonej, wstępnych
propozycji budżetowych na przyszły rok. Spotkanie komisji odbyło się również w
dniu dzisiejszym. Na spotkaniu zaopiniowano projekt uchwały druk nr 175. Opinia
pozytywna. W okresie międzysesyjnym wraz z członkami Komisji Transportu i
merytorycznymi pracownikami Starostwa Powiatowego, brałem udział w około 10
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spotkaniach roboczych oraz w przeglądzie bieżących inwestycji realizowany przez
powiat sanocki.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja odbyła posiedzenie w dniu 25 października 2011r. W
posiedzeniu oprócz członków Komisji brał udział Pan Stanisław Kwolek,
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku oraz Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału
Promocji. Komisja zapoznała się z informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego
na temat artykułów kolekcjonerskich tzw. dopalaczy, zbiorowego żywienia w
stołówkach szkolnych oraz handlu w tzw. Sklepikach szkolnych. Niepokojącym
faktem było to, że media donosiły o tzw. słodyczach, które powodują
nadpobudliwość u młodzieży szkolnej, inspektor sanitarny w swojej informacji
stwierdził, że na terenie powiatu sanockiego tego typu słodyczy zawierających
składniki nadpobudliwe nie występują. W dalszej części komisja zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu powiatu
sanockiego –druk 161, opinia komisji w tej sprawie jest pozytywna z jedną uwagą,
że w warunkach użycia herbu powiatu sanockiego przez Stowarzyszenie Airsoft
Sanok w punkcie drugim należało by zmienić daty: tj. „prawo użycia herbu
przyznaje się na okres 3 lat od dnia dzisiejszego czyli od 28 października 2011r. do
28 października 2014r.” Jeśli uchwała nie jest przyjęta przez Radę, to nie wolno
działać wstecz. Lub też wprowadzić pełny miesiąc od 1 listopada 2011r. do 30
października 2014r. W dalszej części komisja zapoznała się z korespondencją, która
trafiła do naszej komisji. M.in. zapoznała się z pismem Zarządu Regionu
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ Solidarność w Krośnie
w sprawie podwyższenia płac dla pracowników Starostwa Powiatowego. Ponadto to
pismo zawiera sprzeciw odnośnie Zarządzenia Starosty, w którym jest naruszenie
przepisów kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, gdzie został
wprowadzony nowy regulamin wynagradzania w Starostwie Powiatowym w
Sanoku. Komisja w tej materii nie zajęła stanowiska do czasu wydania opinii przez
Biuro Radców Prawnych istniejące przy Starostwie Powiatowym w Sanoku. Po
uzyskanej opinii powrócimy do tematu. Ponadto Panie i Panowie radni, Komisja
zapoznała się z treścią pisma skierowanego przez związki zawodowe działające
przy szpitalu sanockim, uważamy, że było to w gestii pracy naszej Komisji, bo
bezpieczeństwo zdrowotne to temat także bardzo ważny dla mieszkańców powiatu
sanockiego. Z treści pisma wynika, że sytuacja ekonomiczno-finansowa w szpitalu
ulega pogorszeniu. Nie jest tajemnicą także dla nas tu obecnych, że szpital
wypracował znaczne środki tzw. nadwykonania, które nie zostały uregulowane w
roku bieżącym i z lat wcześniejszych. Z tego co dla mnie jest osobiście wiadome, to
ta kwota zbliża się do około 10 mln zł. Dlatego też nie można obojętnie obok tego
tematu przechodzić. Te problemy i zagadnienia poruszone w piśmie związków
zawodowych powinny być wzięte pod analizę i rozwagę. W związku z powyższym
w imieniu Komisji wystąpiłem do Pana Starosty i Zarządu Powiatu o zastanowienie
się w zakresie dalszej pespektywy funkcjonowania szpitala, spraw uregulowania
należności za tzw. nadwykonania i inne problemy, które zostały zawarte w piśmie
Związków Zawodowych SP ZOZ w Sanoku. W dniu dzisiejszym otrzymałem w
imiennej korespondencji informacje, która została skierowana przez Pana
Przewodniczącego Rady Powiatu, Starostę oraz członka Zarządu w formie
odpowiedzi do Związków Zawodowych. Bardzo bym prosił Pana Starostę, jeżeli
będzie głos zajmował w swojej informacji aby w sposób szczegółowy to pismo
omówił.
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Ponadto Panie i Panowie radni w trakcie posiedzenia jak już nadmieniłem był
obecny Państwowy, Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Stanisław Kwolek. W
trakcie posiedzenia wyszła sprawa trudnej sytuacji finansowej w Inspektoracie
Sanitarnym w Sanoku. Bo jeśli na działalność bieżącą przypada kwota około
niecałych 2.000 zł miesięcznie, to rzeczywiście to sama kwota mówi, że nie można
prawidłowej działalności prowadzić. W związku z powyższym, prośba komisji do
Pana Starosty i Zarządu Powiatu Sanockiego aby na najbliższym posiedzeniu
rozpatrzyć pozytywnie pismo Państwowego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
który zwraca się o pomoc rzeczową. Ta pomoc ma dotyczyć papieru, środków
higienicznych itp. W imieniu Komisji tą prośbę ponawiam i bardzo proszę aby to
było pozytywnie załatwione.
Pan Starosta – już została załatwiona.
Pan Stanisław Fal – uprzejmie dziękuję Panie Starosto.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami nie
odbyła posiedzenia.
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 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Pan Adam Drozd – pierwszą rzeczą jaką chciałbym powiedzieć to podziękować Marszałkowi
Sławkowi Mikliczowi za dobre wieści jakie usłyszeliśmy. Bardzo dziękujemy Panie
Marszałku. Natomiast jeżeli chodzi o sprawozdanie, Panie Starosto mam pytanie, ponieważ
nie usłyszałem o tym w sprawozdaniu a problem jest i to dla mieszkańców dosyć duży.
Problem dotyczy ulicy Jagiellońskiej a mianowicie chodnika przy tzw. „Okupisku”. Kilka
miesięcy temu proponowałem na Komisji Transportu, aby zająć się pilnie tym chodnikiem.
Pan Starosta też o tym wspominał podczas naszych wspólnych rozmów, jednak na komisji
wspólnej powiatowej i miejskiej usłyszeliśmy od Wiceburmistrza aby zaniechać wszelkich
działań, ponieważ lada dzień z inwestycją na Okęcie wchodzi inwestor. Miesiące mijają a
inwestycji jak nie było tak nie ma. Czy Pan Starosta wie na jakim etapie jest dokumentacja,
czy może nie trzeba jakiejś pomocy, wsparcia dla miasta, dla tej inwestycji, dla Burmistrza
aby zadanie odbudowy chodnika przy „Okupisku” zrealizować jak najszybciej, ponieważ nasi
mieszkańcy, piesi łamią sobie na tym chodniku nogi. Proszę o jakieś wyjaśnienie bo ta pilna
sprawa odciąga się coraz dalej. Dziękuję.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – Szanowni Państwo. Jak sami wiecie, składając wniosek do
Polska – Białoruś – Ukraina, musieliśmy wyłączyć tzw. „Okupisko” z projektu unijnego z
tego względu, że docierają do nas informacje o chęci budowy przez inwestora na terenie
miasta tzw. Galerii Sanok. Wielokrotnie spotykaliśmy się i rozmawialiśmy na temat remontu
tego chodnika, który jest rzeczywiście solą w oku u nas, ale liczyliśmy na to, że ktoś z nami
się skontaktuje, żeby omówić tą sprawę. Do dzisiaj nie mieliśmy żadnego kontaktu, żaden
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projekt, żadna informacja nie wpłynęła do Starostwa, dlatego proponował bym w projekcie
przyszłorocznego budżetu umieścić tą inwestycję niezależnie od planów, które są związane z
tamtym terenem, abyśmy mogli zrealizować remont tego chodnika. Jeżeli chodzi o realizację
tej inwestycji nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie posiadam żadnych informacji
kiedy realizacja tej inwestycji mogła by się rozpocząć. Ponieważ do chwili obecnej nie
wpłynęły żadne dokumenty, nie odbyły się żadne rozmowy, żadne konsultacje z
przewidywanymi inwestorami w tamtym miejscu.
Pan Adam Drozd – bardzo dziękuję Panie Starosto. Rozumiem, że mogę spokojnie składać
wniosek o inwestycję w postaci odbudowy tego chodnika. Dodam, że gdyby powstał chodnik
z kostki brukowej to w każdej chwili można część tej kostki rozebrać jeśli ta inwestycja
faktycznie ruszy, i następnie ją ułożyć. Myślę, że będziemy musieli zrealizować to zadanie
niezależnie od inwestora czy wejdzie czy nie wejdzie.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – dobra wola ze strony Rady Powiatu Sanockiego jest z tego
względu, że wyłączając ten odcinek „Okupiska” gdybyśmy go zrealizowali w ramach
projektu unijnego, pragnę przypomnieć, że trwałość projektu po zakończeniu realizacji jest 5
lat, także przez 5 lat nie moglibyśmy zrobić żadnej inwestycji. Tak jak są planowane,
przynajmniej takie informacje chodzą, jakieś przekopy itd., zmiana organizacji ruchu na tym
odcinku. Dlatego dobra wola ze strony Rady Powiatu jest jak najbardziej. Tylko żadne
informacje jeszcze nie dotarły do urzędu powiatowego w Sanoku.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 6.628 zł) ( druk 160).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 6.628 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu
Sanockiego ( druk 161).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu
Sanockiego została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza Zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka” w
ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VII Spójność
wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja Miast” ( druk 162).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza Zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka” w
ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VII Spójność
wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja Miast”, została podjęta i stanowi zał. nr 10
do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla
uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego ( druk 163).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Wojciech Pajestka – czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
Pan Roman Konieczny – ja chciałbym się zapytać dlaczego projekt uchwały Regulaminowej
w ogóle nie był skierowany na obrady Komisji Regulaminowej?
Pan Wojciech Pajestka- kto z członków Zarządu chciałby odpowiedzieć?
Pan Waldemar Szybiak – to chyba nie członek Zarządu, tylko Przewodniczący Rady.
Pan Wojciech Pajestka – proszę powtórzyć pytanie.
Pan Roman Konieczny - dlaczego projekt regulaminu nie był skierowany w ogóle pod
obrady Komisji Regulaminowej?
Pan Wojciech Pajestka - nie potrafię teraz Panu radnemu odpowiedzieć na to pytanie.
Pan Roman Konieczny - to jak możemy procedować jeżeli Komisja, która według mnie była
podstawową w tym wypadku do wystawienia opinii nie została w ogóle o czymś takim
poinformowana.
Pan Wojciech Pajestka – dziękuję. Przyjąłem do wiadomości.
Pan Stanisław Fal – dziękuję Panie Przewodniczący. Rzeczywiście Komisja stała Rady jak
sama nazwa wskazuje to Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
Moim zdaniem projekt uchwały w samym tytule zawiera w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendium. Moim zdaniem Komisja Regulaminowa w tej sprawie powinna się
wypowiedzieć. Ale chciałem jeszcze Panu Przewodniczącemu i Wysokiej Radzie zwrócić
uwagę, że póki co obowiązuje nas Statut Powiatu Sanockiego gdzie w § 26 w punkcie 2
czytamy „projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe Komisje Rady”,
wprawdzie powinny nie jest to obligo ale dobrze by było aby jednak Komisje te, które tym
tematem winny się zająć, rozpatrzyły i wydały swoją opinię. Do tej pory Komisja Oświaty
zajęła swoje stanowisko, że z uwagi na to, że za późno materiał otrzymała, prosiła by ten
projekt uchwały z porządku obrad sesji został zdjęty. Jeśli dziś Wysoka Rada nie przyjęła by
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tej uchwały to chyba w żaden sposób nie spowodowało by jakiś komplikacji czy opóźnień.
Czyli moim zdaniem aby wyeliminować te problemy i tą kość niezgody, próbował bym
postawić taki oto wniosek: „w dniu dzisiejszym Wysoka Rada odrzuca uchwałę z propozycją
skierowania pod obrady Komisji problemowych.” Dziękuję bardzo.
Pan Wojciech Pajestka- Szanowni Państwo ja jeszcze odpowiem na pytanie, jeżeli chodzi o
merytorycznie dlaczego nie trafiła, pewnie chodzi o to, że nie było dekretacji, tak? Nie było
tak samo jeżeli chodzi o Komisje Oświaty ale Komisja Oświaty zajęła się problemem, także
myślę, że wszyscy z Państwa radnych dostali materiały na sesję. Myślę, że członkowie
Komisji Regulaminowej również otrzymali Regulamin przyznawania stypendiów. Dobrze
weźmiemy to pod uwagę na przyszłość. Jeszcze Pan Starosta Sebastian Niżnik.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – chciałbym zauważyć, że opinia Komisji Oświaty była, bo
Przewodniczący jak czytał sprawozdanie i ona jest negatywna. Tak było czytane.
Pan Waldemar Szybiak – proszę Państwa powstała sytuacja naprawdę kuriozalna. Ja przecież
Państwu przypomnę, że ten pomysł wyszedł z Komisji Oświaty i Komisja jest całym sercem
za przyznaniem stypendium dla młodzieży. To jest chyba coś, co nie wymaga komentarza.
Natomiast my tutaj w tej chwili pilnujemy pewnych podstawowych atrybutów naszej Rady.
Nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, że opinie Komisji w ogóle nie będą potrzebne. Krok
następny to możemy w ogóle nie spotykać się na Komisjach. Poza tym na Komisji Oświaty,
nie było w ogóle zaopiniowane negatywnie tylko poprosiliśmy Radę, żeby na chwilę zdjąć z
porządku obrad do następnej sesji. Przypominam Państwu, że składanie wniosków do tego
Regulaminu jest dopiero 30 czerwca i proszę tego nie traktować tej sprawy ambicjonalnie
tylko po prostu chcemy pomóc. Przecież Komisja Finansowa też się nie wypowiedziała w tej
sprawie. Na ostatniej Komisji złożyliśmy wniosek u Pani Naczelnik, żeby przygotowała dane
ile osób według tego regulaminu będzie np. spełniało to kryterium, tu też sprawy finansowe
wchodzą w grę i oczywiście chcemy jak najwięcej dać młodzieży tych stypendiów, natomiast
też to musi być chyba w realiach finansowych i pomijanie tych wszystkich komisji i ten
pośpiech jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe i jeszcze raz podkreślam, że Komisja Oświaty
jest za swoim wnioskiem, który sama kiedyś tam wymyśliła.
Pan Wojciech Pajestka – czy wniosek Pana radnego Fala jest wnioskiem formalnym?
Pan Stanisław Fal – tak, oczywiście.
Pan Wojciech Pajestka – bardzo proszę o powtórzenie wniosku, będziemy go głosować.
Pan Stanisław Fal – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Wprawdzie porządek
obrad sesji został przyjęty wcześniej, nie mniej jednak jeśli Statut i Regulamin pracy Rady
pozwalał by na to, to wnioskował bym aby przenieść ten punkt obrad na następne posiedzenie
sesji.
Pan Wojciech Pajestka - Szanowni Państwo. Wniosek Pana radnego Fala jest następujący:
„aby punkt 9 przenieść na obrady najbliższej sesji”. Ja teraz ten wniosek poddam pod
formalne głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Pana radnego Fala
proszę o podniesienie ręki.
Za powyższym wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw-7 radnych, wstrzymało się -3
radnych.
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Głosowanie nie zostało rozstrzygnięte. Głosujemy więc projekt uchwały, który został
odczytany.
Pan Tadeusz Nabywaniec – ja zgłaszałem się do głosu w sprawie uchwały.
Pan Wojciech Pajestka - proszę więc jeszcze ostatnie pytanie do projektu uchwały.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ponieważ mam wiele
wątpliwości, nie będę składał wniosków bo obrady pokazują, że składanie wniosków nie ma
żadnego sensu, natomiast żeby rozumieć tą uchwałę i zapisy i przekazywać je młodzieży,
żeby wiedzieli dokładnie kto się kwalifikuje, to mam kilka pytań i wątpliwości. Mamy
uczniów z poza powiatu. Dzięki nim mamy dotacje, subwencje oświatową. Jeśli faktycznie
wśród tych uczniów byli by uczniowie, którzy spełniają te warunki to tylko chluba i cieszyć
się, że promują nasz powiat. Natomiast jest tutaj zapis, że mogą ubiegać się o stypendium
tylko uczniowie, którzy zamieszkują na terenie powiatu. Usłyszeliśmy na komisji, że jest
orzecznictwo prawne w tej sprawie, że nie mogą inni uczniowie. Czy tak faktycznie jest? To
jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, podpunkt 1 cytuję; „oraz finalista lub laureat
konkursu na szczeblu co najmniej wojewódzkim”. Proszę mi powiedzieć co znaczy finalista.
Czy oznacza to, że każdy uczeń, który znajdzie się w konkursie wojewódzkim zostanie
nagrodzony bo jest finalistą. Laureat rozumiem jest zwycięzcą. Kim jest ten finalista? Czy w
sprawie stypendiów naukowych dotyczy to wszystkich konkursów organizowanych w ogóle
w kraju czy tylko konkursów zgodnych z rozporządzeniem MEN. Czy każda inna firma
edukacyjna, która ogłosi konkurs a takich konkursów jest mnóstwo na szczeblu wojewódzkim
za które zresztą się płaci, jeżeli ten uczeń tam wystartuje to już jest finalistą wojewódzkim
czy nie. Dalej mam pytanie, stypendia artystyczne ponownie, co znaczy finalista? Czy jeżeli
uczeń który jest w województwie na konkursie już jest finalistą, czy uczeń, który już jest w
finale ogólnopolskim, jest na przesłuchaniach ogólnopolskich też jest już finalistą? Przy
artystycznych nie ma żadnego wymogu jeśli chodzi o naukę. Proszę mi powiedzieć w
stypendiach sportowych czy dotyczy to również sportowców, który wystartują w drużynach?
Jest np. 10, 15 osób, jest drużyna są w finale wojewódzkim i czy wszyscy otrzymają
stypendia, oczywiście po spełnieniu warunków że uczą się na średnią 4,0? Czy dotyczy to
tylko uczniów, którzy startują i reprezentują szkołę w tzw. licealiadzie, czy dotyczy to
naszych uczniów którzy są również w różnych klubach. Wracając jeszcze do stypendium
artystycznego czy dotyczy to uczniów, którzy reprezentują tylko nasze szkoły
ponadgimnazjalne czy również reprezentują MDK, SDK. Ja przynajmniej mam szereg
wątpliwości. Mam również pytanie o czym mówił tu kolega Waldemar Szybiak, bo
mówiliśmy o finansach. I teraz mam pytanie, czy wszyscy uczniowie spełniający te warunki,
stypendium artystycznego, naukowego i sportowego, spełniając te warunki dostaną to
stypendium, czy w powiecie jesteśmy w stanie zagwarantować każdą kwotę na przyznanie
tych stypendiów?
Na komisji usłyszeliśmy również, że każdy nasz uczeń a więc uczący się w Krakowie,
Warszawie jeżeli spełnia te warunki może wystąpić o stypendium. Teraz mam pytanie, w § 4
„wnioski o przyznanie stypendium może składać dyrektor”, tzn. że dyrektor tej szkoły w
Rzeszowie, Krakowie itd. będzie mógł składać taki wniosek jak rozumiem, prawda? On
kończy rok szkolny 29 czerwca a 30 czerwca dokumentacja ma być już w Starostwie. Więc
ten z Rzeszowa, czy Krakowa, a mamy takich uczniów, jestem przekonany, że nie zdąży
złożyć takiego wniosku. Również wzorem, takie jest moje zdanie, wzorem profesjonalnych
regulaminów w § 4 jakby pozbawiamy np. rodziców że mogą składać wnioski, opiekunów
prawnych, pozbawiamy uczniów pełnoletnich, którzy mogą. Państwo mówili, że wzorowali
się na Sejmiku Wojewódzkim a tam pięknie te zapisy są. Mogą również organizacje
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pozarządowe. Tu mam też wątpliwości dlaczego tylko taki wycinek osób może to składać, i
przykładowo w podpunkcie c) trener przygotowujący ucznia do zawodów, znowu mam
wątpliwości, ten trener w szkole wuefista czy ten trener w klubie (lekkoatletycznym, piłki
nożnej itd.) Chciałbym się dowiedzieć co oznacza termin do dnia 30 czerwca czy data
wpływu czy data wysłania?
Pan Starosta – ale tu jest napisane, przyjmowane są w biurze podawczym Starostwa
Powiatowego w Sanoku do dnia 30 czerwca.
Pan Tadeusz Nabywaniec- ale co oznacza, bo można wysłać pocztą.
Pan Starosta – nie ma daty wpływu. Tu nie ma interpretacji. Wnioski przyjmowane są w
biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sanoku w terminie do dnia 30 czerwca.
Pan Tadeusz Nabywaniec – czyli pocztą nie można wysłać, to kolejna wątpliwość.
Pan Starosta – nie wątpliwość, jest wprost napisane.
Pan Wojciech Pajestka – Szanowni Państwo, ja bym może już, panie radny Nabywaniec ja
nie odbieram Panu głosu ale takie dywagacje o demokratyzacji Państwa o solidaryzacji to
może proszę pominąć.
Pan Tadeusz Nabywaniec – ja już kończę. Panie Przewodniczący, mówimy o profesjonalnym
regulaminie, który musi być czytelny dla wszystkich beneficjentów.
Mam jeszcze wątpliwość, proszę mi ją wyjaśnić gdy po raz pierwszy składamy wniosek w
czerwcu to jest pytanie za który rok szkolny? Za ostatni, czy po raz pierwszy za całokształt?
Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli my przyjmiemy tą uchwałę i przyjmiemy załącznik do tej
uchwały tzn. że ten dokument ma być stały. A więc my nie możemy sobie później dopisać, że
ewentualnie jak tu jeden z Panów mówił, no możemy dopisać numer dowodu osobistego,
pesel, nie możemy. Przyjmujemy dokument, dzisiaj, który ma być dokumentem stałym. A
więc nie ma możliwości dopisywania czegokolwiek.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – ale pytanie proste. Czy obcokrajowcy zamieszkujący na
stałe na terenie powiatu sanockiego mogą chodzić do naszych szkół ponadgimnazjalnych?
Pan Tadeusz Nabywaniec – ale ja nie rozumiem pytania. Ja mówię o wniosku.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - czy obcokrajowiec będzie miał pesel? Numer dowodu?
Pan Tadeusz Nabywaniec – ja nie mówię o dowodzie. Pan jest dokładnie zorientowany, że
takie wymogi będą. Pieniądze pójdą na konto i jeżeli uczeń nawet jak jest niepełnoletni, musi
się zwrócić, rodzice w jego imieniu do urzędu skarbowego o nadanie peselu.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - do urzędu skarbowego - NIP-u.
Pan Tadeusz Nabywaniec – NIP-u, przepraszam.
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Pan Starosta, Sebastian Niżnik - to jest już kwestia procedury przyznania stypendium. To
nie jest wniosek. To nie jest potrzebne we wniosku. To jest już później przy procedurze już
po przyznaniu stypendium.
Pan Tadeusz Nabywaniec –wzoruję się na Sejmiku Woj. Podkarpackiego i tu mam
wątpliwości czy ma Pan racje. Ponadto dokumenty, które moim zdaniem powinny być, uczeń
który uczy się w szkole, dyrektor podpisuje że ma średnią 5,0. Pełne zaufanie. Ale jeżeli
uczeń startuje w artystycznych, sportowych, poza szkołą to on powinien przynieść ten dyplom
za zgodność z oryginałem i również w załącznikach czegoś takiego nie ma. Na jakiej zasadzie
komisja ma zaufać, że takie coś miało miejsce. Dziękuje. To tyle. To są moje wątpliwości.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący – Szanowni Państwo dziękuję. Aby dać szansę
Panu Staroście odpowiedzieć na pytania zadane przez radnego Nabywańca zarządzam 10
minut przerwy.
Pan Wojciech Pajestka ogłosił 10 minut przerwy. ( Przerwa trwała od 1050 – 1110).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący - Szanowni Państwo. Wznawiamy obrady. Ja
proszę Pana Wicestarostę do ustosunkowania się do pytań zadanych przez radnego Pana
Tadeusza Nabywańca.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – oczywiście mnóstwo pytań jest. Zdajemy sobie
Wysoka Rado, że nie jest to projekt Regulaminu doskonały. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie,
nie pracowaliśmy jeszcze z tym regulaminem, przy tych wnioskach. Na pewno po
wprowadzeniu tego regulaminu, zobaczymy jak głosowanie wyjdzie, dyrektorzy go
otrzymają. Nas zastanawia jedno, że dyrektorzy bo była konsultacja przede wszystkim z
dyrekcją szkół. Nie podejrzewam, że sami dyrektorzy ale i nauczyciele brali w tym udział, że
może nawet mało istotna poprawka była jeżeli chodzi o ten regulamin. Wszyscy
jednoznacznie przyjęli to. Rozmawialiśmy bo mieliśmy z Panem Starostą spotkanie z
dyrektorami. Od czegoś zacznijmy. Jeżeli chodzi o kilka pytań na wszystkie nie będę
odpowiadał bo wszystko jest zawarte, prawie że w regulaminie. Laureat, finalista, to określa
Kurator. Wyniki wszelkiego rodzaju konkursów są wypisane i właśnie w tytule laureat,
finalista. Co do ilości stypendiów. Uczeń otrzymuje tylko jedno stypendium. Kto może złożyć
wniosek, jest jednoznacznie napisane, kto może złożyć wniosek. Kto lepiej zna ucznia jak nie
szkoła, nie środowisko szkolne. Chyba najbardziej kompetentne do złożenia wniosku. Jeżeli
chodzi o ten regulamin i funkcjonowanie jego, na pewno będzie wiele zastrzeżeń. Nie tylko
regulamin stypendiów. Ja pamiętam jeszcze w pierwszej kadencji Regulamin pracy Rady,
Statut też mnóstwo pytań było, wątpliwości. Potem w miarę czasu, przecież to jest nasz akt
prawny. My podnosimy rękę. Jaki problem, że po funkcjonowaniu po jakimś okresie
dochodzimy do wniosku, wszyscy razem, że te zapisy są złe. Dzisiaj mówimy bo mówimy
natomiast nie potrafimy chyba określić czy to faktycznie jest złe. Proponuję, żeby to przyjąć,
natomiast w następnym roku uszczegółowimy, jeżeli będą nieprzystosowane do życia.
Pan Wojciech Pajestka – dziękuję. Pan radny Fal proszę.
Pan Stanisław Fal – Panie i Panowie. Czytając § 2 punkt 2 i 3, spójrzmy, że dochodzimy do
takiej sytuacji że stypendystów niejednakowo traktujemy. Bo stypendysta sportowy musi
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mieć średnią ocen co najmniej 4,0 a stypendysta artystyczny już tego wymogu nie ma. Także
to jest dyskryminacja dziękuję.
Pan Wojciech Pajestka- Panie Starosto proszę odpowiedzieć na to pytanie bo to tak jak Pan
powiedział było przedmiotem konsultacji i te wytyczne jeżeli chodzi o dane były
prawdopodobnie podawane przez dyrektorów szkół. Tak? Jeżeli chodzi o średnią ocen.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – tzn. można też zadać inne pytanie. Mogliśmy dać
propozycję 5,0. Dlaczego 5,0 a nie 4,5. Różnie można odpowiedzieć na to.
Pan Wojciech Pajestka – dziękuję Pan radny Nabywaniec i Szanowni Państwo, króciutko i
zamykamy dyskusję.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Wysoka Rado. Nie chciał bym przedłużać posiedzenia, ale Panie
Przewodniczący ja nie usłyszałem odpowiedzi na moje pytania. Zgodnie z prawem każdy
radny ma prawo zadać pytania co do projektu uchwały, bardzo proszę o odpowiedzi na
zadane przez mnie pytania.
Pan Wojciech Pajestka – Panie Starosto Krawczyk, czy chciałby Pan jeszcze uzupełnić swoją
wypowiedź na pytania zadane przez radnego Pana Nabywańca?
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – ja powiedziałem, że nie jest ten regulamin
regulaminem doskonałym. To znaczy że nie wiemy jak on zafunkcjonuje.
Pan Roman Konieczny – bo ja się zastanawiam po co rzeczy o których z góry wiemy, że są
niedoskonałe i będą źle funkcjonować przyjmować, skoro można nad nim popracować i
przynajmniej wersję na dzień dzisiejszy przyjąć taką, która według nas nie wymagała by
poprawek to jest jedna sprawa a druga sprawa nie wiem czy Państwo wiecie jakie są, bo
byłem kupę lat w oświacie zatrudniony i jeżeli chodzi o konkursy w konkursach finalistów to
jest każdy kto się dostaje. Może to być kilkadziesiąt osób w sumie w skali naszego powiatu.
Bo finalistów poszczególnych konkursów, nie laureatów bo tam jest rozdzielnik, kto się
dostał jest finalistą. Tych finalistów jest czasem z danego konkursu w skali województwa w
kuratorium kilkuset. Jeśli weźmiemy ilość konkursów na nasz powiat może wypaść nawet
kilkadziesiąt osób. Dlatego było zasadne pytanie do Pani Skarbnik czy potem to
udźwigniemy.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – mamy w § 2, że to uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. Rozumiem jeśli chodzi o gimnazjum, tych laureatów na pewno więcej
jest w gimnazjum i w podstawówkach, natomiast u nas takiej ilości nie ma.
Pan Roman Konieczny – a co ze szkołami, które nie są ponadgimnazjalne a też prowadzimy,
może uwzględnić od razu też na przyszłość. Powie Pan, że uzupełnimy kiedyś może. Jeszcze
raz się pytam czy warto przyjmować rzecz którą z góry wiemy że w tym momencie na tym
etapie niedopracowana. Dziękuje, więcej nie będę miał pytań.
Pan Wojciech Pajestka – dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś Szanowni Państwo?
Cały czas szanowni Państwo mówimy o regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, chyba myślimy Szanowni Państwo, doskonale o tym że chodzi o
uczniów szkół ponadgimnazjalnych będącymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych, zespołów
szkół a nie jednostek kultury czy innych jednostek podległych pod powiat.
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Szanowni Państwo zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały druk 163 pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw-3, wstrzymał się -1 radny.
Wobec powyższego uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla
uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego, została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 65.430 zł). ( druk 164).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 65.430 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 33.100 zł) ( druk 165).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 33.100 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 31.109 zł). ( druk 166).
Pan Wojciech Pajestka – ja mam prośbę do Państwa radnych te osoby które opuściły dzisiaj
posiedzenie Rady Powiatu, zgłaszały to, ale ja bardzo Państwa proszę o wcześniejsze
zgłaszanie, ponieważ za chwilę dojdziemy do kuriozalnej sytuacji, że będę zmuszony
przerwać obrady dzisiejszej sesji, ponieważ nie będzie kworum. Szanowni Państwo jeżeli ktoś
z Państwa wychodzi, proszę się usprawiedliwiać ponieważ będą wyciągane konsekwencje
wynikające ze Statutu i Regulaminu działania Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 31.109 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych
SPZOZ w Sanoku oraz oddawanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.
( druk 167).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Waldemar Szybiak – ja mama pytanie, w § 5 zbywanie w punkcie a) nieruchomości
wymaga każdorazowo zgody Rady Powiatu a w punkcie b) innego aktywu trwałego tylko
Zarządu Powiatu. O jakie to aktywa trwałe chodzi?
Pan Wojciech Pajestka - proszę Pani Skarbnik.
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu – inne aktywa trwałe, to środki trwałe,
wyposażenie o wartości powyżej 3.500 zł.
Pan Waldemar Szybiak – dziękuję.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 11 głosach za, uchwała w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych
SPZOZ w Sanoku oraz oddawanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie,
została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadania pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2046R
Krzemienna – Raczkowa – Jurowce oraz nr 2229R Prusiek – Wysoczany oraz nr 2216R
ul. II Armii Wojska Polskiego ( druk 168).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Wojciech Pajestka – czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały?
Pan Starosta Sebastian Niżnik – nie pytanie, wniosek żeby dopisać „w Sanoku” na końcu tj. II
Armii Wojska Polskiego w Sanoku.
Pan Wojciech Pajestka – a więc drodzy Państwo głosujemy projekt uchwały z tym wpisem
„w Sanoku”.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadania pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2046R
Krzemienna – Raczkowa – Jurowce oraz nr 2229R Prusiek – Wysoczany oraz nr 2216R ul. II
Armii Wojska Polskiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Wnioski Pilności
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego ( druk 169).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego,
została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 60.000 zł). ( druk 170).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 60.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 39.642 zł). (druk 171).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 39.642 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 5.000 zł). ( druk 172).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 5.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( zwrot wypracowanych dochodów w oświacie) ( druk 173).
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka zaproponował aby nie odczytywać w/w
projektu uchwały ( zwrot dochodów).
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( zwrot wypracowanych dochodów w oświacie), została podjęta i stanowi zał. nr 21
do protokołu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( 344.896 zł zwiększenie subwencji oraz 15.077 zł, przesunięcia). ( druk 174).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( 344.896 zł zwiększenie subwencji oraz 15.077 zł, przesunięcia), została podjęta i
stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 42.000 zł) ( druk 175).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Wiceprzewodniczący również zaproponował dopisać wyraz „w Sanoku” do „ul. II Armii
Wojska Polskiego”.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 42.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Ad. 22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 16.000 zł) ( druk 176).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 12 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2011 rok ( kwota 16.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 24 do protokołu.

Ad. 23 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Waldemar Szybiak odczytał swoje stanowisko w sprawie zbycia budynku, położonego w
Sanoku na działce nr 487, obręb Śródmieście ( budynek po byłej Policji). Pismo stanowi zał.
nr 25 do protokołu.
Pan Waldemar Szybiak – jednocześnie miałbym wniosek do Komisji Rewizyjnej, który
brzmiałby następująco: „ Proszę o przeanalizowanie zgodności działań Zarządu Powiatu w
sprawie sprzedaży budynku po byłej Policji w świetle obowiązujących przepisów prawa.”
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Pan Wojciech Pajestka- dziękuję bardzo. Proszę o złożenie interpelacji u Przewodniczącego.
Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę radny Pan Nabywaniec.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Mam kilka pytań, a zadaję
je na sesji choć jak w poprzednich latach zawsze mówiłem, że można by było tego unikać pod
warunkiem, że procedowanie na komisjach oświaty było by takie, że przewidziane były by
punkty zapytania i wnioski. Niestety zdarza się nie po raz pierwszy, że radny w tym wypadku
ja, nie po raz pierwszy może pytać czy wnioskować bo takich punktów nie ma,
Przewodniczący zamyka posiedzenie komisji.
Pierwsze moje pytanie. Panie Starosto, do Pana kieruję pytanie. W dniu 2 sierpnia 2011 r.
wnioskowałem o ustawienie lustra drogowego na rozwidleniu dróg ul. Traugutta, II Pułku
Strzelców Podhalańskich i ul. Żwirki i Wigury. Ten wniosek powinien oczywiście uzyskać
pozytywną opinię Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mam pytanie czy
taki wniosek dotarł do tej komisji. Komisja ostatnio obradowała i z tego co wiem taki
wniosek w ogóle nie był przewidziany w porządku obrad.
Drugie pytanie. W protokole z dnia 15 września z posiedzenia Zarządu Powiatu czytamy, że
Zarząd Powiatu zapoznał się z dwoma decyzjami Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawach dot. ZS Nr 2 i ZS Nr 4 w Sanoku. Moje
pytanie brzmi jakich spraw dotyczyły te decyzje.
Pytanie trzecie. Ono będzie ogólne i zdaję sobie sprawę, że mogę nie uzyskać odpowiedzi. W
czerwcu lub lipcu, w każdym bądź razie w tym roku jeden z dyrektorów szkół został podany
o przekroczenie dyscypliny finansowej. Proszę mi odpowiedzieć jaki jest efekt postepowania
odpowiednich organów w tej sprawie.
Czy pracownicy administracji obsługi szkolnej w szkołach ponadgimnazjalnych dla których
organem prowadzącym jest powiat sanocki w tym roku otrzymali jakąkolwiek podwyżkę
wynagrodzeń.
Czy dyrektorzy szkół w bieżącym roku kalendarzowym otrzymali jakiekolwiek podwyżki
mam na myśli, np. motywacyjne, funkcyjne, i mam pytanie czy wszyscy dyrektorzy szkół i
innych placówek oświatowych w jakiś sposób zostali uhonorowani i jeszcze dopowiem Panie
Starosto bo przeczytałem w jednym z protokołów, że Państwo sugerują, że podwyżki można
przyznać dyrektorom szkół w których jest największy nabór ponieważ jest to kwestia
zaangażowania dyrektorów w pozyskiwanie uczniów. Kuriozalny argument. Niektóre szkoły
w ogóle nie muszą się starać o nabór. A w drugim zdaniu inna osoba się wypowiada,
sugeruje, że podczas przyznawania podwyżek należy brać pod uwagę wyniki egzaminów
maturalnych. Pozwolę sobie dwa słowa drodzy Państwo. Tak nie można się wypowiadać. Co
innego jest przygotować ucznia do matury którzy mają średnią 4,0 czy 5, 0 co innego który
mają 3, czy niżej.
Mam jeszcze pytanie. Proszę Państwa, zwróciłem się do Pana Starosty o przygotowanie i
udostępnienie stenogramu z posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego w dniu 15 września
2011r. i prosiłem, żeby w tym stenogramie ująć tylko sprawy z zakresu oświaty i głosy w
dyskusji wszystkich członków Zarządu oraz zaproszonych gości, którzy podczas tego
posiedzenia wypowiadali się na temat zagadnień związanych z oświatą. Ja otrzymałem
odpowiedź, z przykrością jestem poinformowany że takich nagrań nie ma. Mam pytanie, czy
to oznacza że radny nigdy nie może posłuchać i powiem wprost skonfrontować, zobaczyć o
czym członkowie Zarządu debatowali i czy to ma pełne odzwierciedlenie w Protokołach z
posiedzeń Zarządu. W poprzednich kadencjach jak rozumiem pełne lata, wszystko jest do
odtworzenia i można śmiało coś sobie przypomnieć czy coś zobaczyć.
Kolejne, ostatnie już pytanie tu troszeczkę żałuję, że nie ma członków Zarządu bo ja do nich
stawiam to pytanie, wszystkich i myślałem, że usłyszę od wszystkich Państwa członków
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Zarządu, którzy byli na posiedzeniu w dniu 15 września odpowiedź. Mam Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado takie pytanie. Czy w dniu 15 września 2011 r. a obecni
członkowie Zarządu to Pan Sebastian Niżnik, Pan Wacław Krawczyk i Pani Grażyna Borek,
czy Państwo rozmawiali, dyskutowali, podnosili problem ewentualnego połączenia Zespołu
Szkół Nr 4 z Zespołem Szkół Nr 2, czy Państwo ewentualnie podnosili, sugerowali czy
proponowali powrócenie do tematu, że w ZS Nr 4 w Sanoku swoją siedzibę mógłby mieć
SOSW w Sanoku? Dziękuję.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – jeżeli chodzi o wniosek dotyczący lustra ul. Traugutta, II
Pułku Strzelców Podhalańskich, i ul. Żwirki i Wigury, sprawdzamy czy jest taka potrzeba
ustawienia tego lustra. Nie było to jeszcze tematem posiedzenia komisji przy Staroście.
Jeżeli chodzi o sprawy dot. ZS Nr 2 i Nr 3 czego dotyczy konkretnie decyzja Sanepidu,
dostarczymy bo to nie jest tajny dokument, głównie chodzi o stołówki w jednym i drugim
przypadku. Jeżeli chodzi o szczegóły to nie jestem teraz w stanie powiedzieć który dotyczy
której szkoły. Dostarczymy, Proszę Biuro Rady o przypomnienie.
Jeżeli chodzi o dyscyplinę, chodziło o dyrektora ZS Nr 2 i sprawa została umorzona.
Jeżeli chodzi o kwestię informacji, którą otrzymaliśmy też jest do wglądu. Zapraszam, jeżeli
była by taka potrzeba, nie będę tego kserował, ale jest u nas w dokumentach można ją
obejrzeć.
Jeżeli chodzi o podwyżki dla administracji w szkołach, ogólnych nie było. Czy były
indywidualne nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć.
Tak, były od pierwszego stycznia 2011r., po 150 zł do pensji zasadniczej. Czyli w tym roku
były podwyżki.
Jeżeli chodzi o dyrektorów szkół, dyrektorzy szkół wszyscy otrzymali podwyżki, jeżeli
chodzi o placówki, poza tymi które były obligatoryjne bo teraz zmieniły się przepisy i poza
tymi, dla których zmuszeni byliśmy. Jeżeli chodzi o placówki pozostałe, nie, nie wszyscy
dyrektorzy.
Jeżeli chodzi o kwestie do wszystkich członków Zarządu to nie jestem w stanie za wszystkich
odpowiedzieć.
Pan Tadeusz Nabywaniec – za siebie proszę odpowiedzieć. Temat był poruszany w dniu 15
września dotyczący ewentualnego połączenia ZS Nr 4 i ZS Nr 2 i ewentualnego umieszczenia
SOSW w ZS Nr 4.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – powiem szczerze, że jeżeli chodzi o sprawy dot. powiatu to
każdego dnia dyskutuję z różnymi osobami i o różnych sprawach. Czy to było na Zarządzie
patrząc na protokół, nie.
Pan Tadeusz Nabywaniec – patrząc na protokół idealnie Pan odpowiada. Patrząc na protokół,
nie, i Protokół nie odzwierciedla tego co było na Zarządzie.
Ad. 24 Wnioski i oświadczenia.
Pan Tadeusz Nabywaniec – tu jeszcze prośba, Panie Starosto. To oczywiście szczegół to
lustro, tylko że ja otrzymałem od Państwa odpowiedź że Państwo wysyłają do Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wniosek złożony przez mnie który brzmi, że ja
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chciałbym aby lustro zostało ustawione naprzeciw wyjazdu ulicy Żwirki i Wigury w ulicę
Mickiewicza. Taki pomysł jest kuriozalny, nigdy takiego wniosku nie składałem.
Prosił bym o rzecz następującą: w protokole z 15 września z posiedzenia Zarządu Powiatu
Sanockiego, przeczytałem taki akapit, że „w związku z trudną sytuacją finansową w
oświacie”, stąd wnioskuję :
Wniosek aby na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki zostały przedstawione
wszelkie opracowania i wyliczenia mówiące m.in.: jaki jest ostateczny wynik naboru do
poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych i poszczególnych klas w porównaniu z decyzją
Zarządu o naborze na rok szkolny 2011/2012?
Jakie były wyniki matur w roku szkolnym 2010/11 w poszczególnych szkołach z
uwzględnieniem matury poprawkowej?
Jaka jest obecnie liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych z prośbą aby cofnąć się o 3
lata wstecz, i ewentualnie o prognozę na najbliższe trzy lata?
Jakie jest wykorzystanie czy tzw. obłożenie internatu przy ZS Nr 4 i ZS Nr 2 w Sanoku oraz
Bursie Szkolnej w Sanoku?
Z najważniejszych rzeczy to wymienię bo oczywiście ewentualne rzeczy będziemy
dopytywać na Komisji, bo zaniepokoiła mnie ta trudna sytuacja oświatowa, a taki zapis jest
w protokole z posiedzenia Zarządu.
Szanowni Państwo mam jeszcze jeden wniosek, „ Na podstawie Statutu Powiatu
Sanockiego z dnia 4 grudnia 2002r. § 43 punkt 5 i 6 wnioskuję o przedstawienie na
najbliższej sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku Sprawozdania z realizacji rocznego
planu kontroli za okres od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r. Statut mówi wyraźnie, że
dwa razy w roku takie Sprawozdanie Komisja Rewizyjna powinna przedstawić”. Dziękuję.
Pan Wojciech Pajestka - dziękuję. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Nie widzę.
Pan Wojciech Pajestka w tym momencie odczytał podziękowanie wszystkim radnym od
Fundacji Iskierka na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, która pragnie serdecznie
podziękować radnym Powiatu Sanockiego za przekazane wsparcie finansowe na rzecz
podopiecznego Fundacji Tobiasza Jasińskiego.
Ad. 25 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu słowami: „ Zamykam
obrady XV sesji zwyczajnej Rady Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował
wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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