Protokół
XVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 28 grudnia 2011r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XVIII 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 biorą wszyscy radni. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XVIII 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).
Wobec braku uwag Pan Robert Pieszczoch poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0 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, Przewodniczący Pan
Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się dwa razy. 22 listopada i 21 grudnia. W dniu 22 listopada
Komisja zajęła się analizą projektu budżetu na 2012 rok. Na Komisji zgłoszono
wniosek o zwiększenie kwoty dotacji do 500.000 zł dla SPZOZ w Sanoku. Wniosek
jak i ogólny projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie. W dniu 22 grudnia
Komisja zaopiniowała uchwały na dzisiejszą sesję.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się w dniu 21 grudnia. Zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Zapoznano się z autopoprawkami do projektu budżetu.
Po omówieniu i
przedyskutowaniu pism ZS Nr 1 w sprawie przekształcenia zawodu technik
żywienia i gospodarstwa domowego w zawód technik żywienia i usług
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gastronomicznych, zawodu kucharz małej gastronomii w kucharza i Technikum
Uzupełniające nr 1 w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, i ZS Nr 5 znak
pisma dot. kształcenia w kierunkach technik obsługi turystycznej, technik żywienia i
usług gastronomicznych oraz kelner w zakresie technikum wyraziła opinię
pozytywną w powyższych sprawach. Komisja przyjęła do wiadomości pisma, które
wpłynęły do komisji. Komisja skierowała również pismo do Zarządu Powiatu.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja odbyła dwa posiedzenia
w dniu 23 listopad i 22 grudnia. W dniu 23 listopada było to spotkanie związane z
opracowanym i przedstawionym założeniem budżetowym na 2012 rok i wydaniem
opinii w tej sprawie. Do projektu budżetu na 2012 rok komisja złożyła dwa wnioski.
W dniu 22 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie i dotyczyło wydania opinii do
projektów uchwał. Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 grudnia. Zapoznano
się ponownie z pismem Pani Marii Skoczyńskiej w zakresie uwag do Regulaminu
Organizacyjnego do działań Pełnomocnika ds. zdrowia. W tej sprawie Komisja
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o uwzględnienie tych uwag zawartych w
piśmie Pani Marii Skoczyńskiej. Zaopiniowano projekt uchwały na sesję ( druk
194). Zapoznano się z autopoprawkami do projektu budżetu na 2012 rok. Ponadto
Komisja opiniuje budżet pozytywnie zgłaszając jednocześnie dwa wnioski.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami
odbyła dwa posiedzenia w dniu 7 i 22 grudnia. W dniu 7 grudnia było to wspólne
posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia zorganizowane na terenie
szpitala. Wnioski z tego posiedzenia zostaną przedstawione Wysokiej Radzie na
kolejnej sesji Rady Powiatu. Drugie posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22
grudnia i dotyczyło zaopiniowania projektu uchwały na sesję. Komisja zajęła się
także sprawą ewentualnej sprzedaży budynku po byłej policji. Zwrócono się z
wnioskiem do Zarządu Powiatu o wykonanie nowej niezależnej opinii prawnej na
temat zaistnienia przeszkód prawnych przy ewentualnej sprzedaży budynku po
policji. W dniu wczorajszym otrzymałem od Pana Starosty nową opinię, którą na
następnej Komisji przedstawię członkom Komisji a następnie Radzie Powiatu. W
dniu 24 listopada Komisja odbyła posiedzenie i jeden z punktów dotyczył
zaopiniowania projektu budżetu na 2012 rok. Komisja złożyła dwa wnioski do
projektu budżetu. Ogólnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok
2012.

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.
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Pan Roman Konieczny – jeśli dobrze słyszałem przy szkole Nr 5 wygaszono Zarząd szkoły
nad działką przy ul. Jagiellońskiej w jakim celu?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – sprzedaży tej działki. To jest niecałe 10 arów.
Pan Roman Konieczny – czy to jest ta działka, która w jakiejś tam wersji miała być dla
Urzędu Miasta pod rozbudowę inwestycji?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – Galerii Sanok.
Pan Roman Konieczny – i to będzie w przetargu otwartym?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik- tak w przetargu otwartym.
Pan Roman Konieczny- dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Pan Starosta mówił procentowo o
porozumieniach z NFZ czy to chodzi o te zaległości?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - tak o nadwykonania. Narodowy Fundusz Zdrowia (o czym
informował Państwa również dyrektor w piśmie do radnych dyrektor Siembab),
zaproponował nam 31% nadwykonań za lata 2009 -2010 i prosił o interwencję i lobbing w tej
sprawie. Dlatego Zarząd poczynił starania aby takie działania podjąć i na razie jesteśmy na
etapie około 55% uzyskania z tych nadwykonań. My oczywiście musimy też jako powiat
wykazać, że te wszystkie nadwykonania miały charakter m.in. ratujący życie. Ale negocjacje
jeszcze nie zostały zamknięte one trwają.

Ad. 6 Debata nad uchwałą budżetową:
a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę
lub osobę przez niego wyznaczoną.
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem odczytała Pani Renata Ryniak,
Główna Księgowa. ( zał. nr 4 do protokołu).
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała Pani Renata Ryniak, Główna Księgowa.
( zał. nr 8 do protokołu).
c) Odczytanie opinii Komisji stałych


Pan Marian Futyma Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego odczytał opinię Komisji do projektu budżetu na 2012 rok ( w zał. nr 9
do protokołu).
4



Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech –
opinia komisji do projektu budżetu na 2012 rok jest pozytywna.



Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski - opinia
komisji do projektu budżetu na 2012 rok jest pozytywna.



Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara - opinia komisji do projektu budżetu
na 2012 rok jest pozytywna, pozytywnie również zaopiniowano wieloletnią prognozę
finansową.



Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal - opinia komisji do projektu budżetu na 2012 rok jest pozytywna,
pozytywnie również zaopiniowano wieloletnią prognozę finansową powiatu
sanockiego na lata 2012 -2023.



Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd - opinia komisji do projektu
budżetu na 2012 rok jest pozytywna, z uwzględnieniem dwóch zmian, również
pozytywna opinia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu sanockiego na lata
2012 -2023.
d/ przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w
opiniach komisji stałych, które może być:
• negatywne lub,
• przychylające się do wniosków w całości lub poszczególnych punktach;

Stanowisko Zarządu odczytała Pani Renata Ryniak, Główna Księgowa. ( w załączeniu do
protokołu nr. 10)
e/ odczytanie propozycji wniosków zgłaszanych przed rozpoczęciem sesji przez
radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

Pan Robert Pieszczoch - przed sesją do Prezydium Rady nie wpłynął żaden taki wniosek.

f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały,
( druk nr 185 ).
Autopoprawki odczytała Pani Renata Ryniak, Główna Księgowa. ( zał. nr 11 do protokołu).
Pan Robert Pieszczoch ogłosił 10 minut przerwy ( 1050 – 1100).
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g) Dyskusja nad projektem budżetu.
Pan Waldemar Szybiak – Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Bardzo podzielam optymizm
wszystkich Komisji, podzielam ten optymizm ale tylko częściowo. Dlatego, że większość
zapisów budżetowych zdecydowanie mnie zmartwiła. Budżet powiatu jest planem
finansowym i tak należy go rozpatrywać. Przewodniczący Komisji Finansowej apelował tutaj
do wszystkich, żeby nie przekraczać deficytu, żeby nie zwiększać tego deficytu. Pomimo tego
komisja była za przyjęciem budżetu. Jedyną osobą, która był przeciwna byłem ja i powiem
dlaczego. Proszę Państwa na koniec 2012 roku dług powiatu sanockiego będzie wynosił
prawie 41 mln zł. Apropo oszczędności, które niby powiat ma czynić. Deficyt na rok 2012 to
jest 9.750.000 zł, spłata rat z odsetkami to 8.284.000 zł. Same odsetki to 1.450.000 zł. Te
liczby nieco mnie przerażają. Dlatego, że 41 mln długu to jest prawie 48,5% w stosunku do
całego budżetu powiatowego. I tylko ta pozycja nie pozwala mi na zagłosowanie za budżetem
na rok 2012.
Wydatki inwestycyjne związane z drogami- 16.785.000 zł i znowu po raz kolejny tak jak
było i w poprzednich latach proporcja między remontami i przebudowami dróg w Sanoku a
poza Sanokiem jest zatrważająca. Pewnie to jest proporcja 15% do 85% na rzecz dróg poza
miejskich.
Następna sprawa to wzrost zatrudnienia w powiecie sanockim, według oficjalnych źródeł to
jest o 15 etatów, często to zatrudnienie jest niezasadne, wynika z innych przyczyn niż
finansowe i potrzeb pewnych powiatu. Też rodzi oczywiście wzrost zadłużenia powiatu.
Jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch pozycjach o szpitalu sanockim i Muzeum
Historycznym. Brakuje mi w tym budżecie powiatu jakiegoś kierunku przenoszenia tych
dwóch oddziałów, które zostały w starym szpitalu. Bo te 600.000 zł, które właściwie komisje
wywalczyły to jest oczywiście stanowczo za mało i nie widzę jakiś środków finansowych
dodatkowych, które w budżecie by się znalazły na ten cel a jest to sprawa pierwszorzędnej
wagi i my z tym się musimy zmierzyć i tym nie przykryjemy żadnymi różnymi akcjami
promocyjnymi.
Wreszcie Muzeum Historyczne. Proszę Państwa wszyscy bodajże głosowaliśmy za tym aby
powstało nowe skrzydło w Muzeum Historycznym. Tu Pan Starosta opowiadał też o tym, że
są planowane następne inwestycje. Tymczasem w budżecie powiatu mamy 552.000 zł tylko
na Muzeum Historyczne. W dramatycznym liście, który wystosował Pan dyrektor Banach 14
grudnia do komisji wskazuje na to, że te środki wystarczą tylko na 4 pierwsze miesiące
nowego roku. Oczywiście znamy sprawę, że będziemy mieli trochę dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego nie mniej jednak ta kwota dofinansowania do Muzeum Historycznego jest
za mała. Według obliczeń potrzebne jest około 2 mln zł na utrzymanie Muzeum
Historycznego. Nie chcę nawet myśleć o tym jeżeli zostanie zrealizowana następna
inwestycja czego życzę oczywiście naszej zaprzyjaźnionej jednostce myślę, że ten wzrost
będzie na około 2.500.000 zł. Brakuje mi tu pewnej perspektywy patrzenia na sprawy, bo z
jednej strony tworzymy nowe miejsca pracy co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem,
tworzymy nowy budżet dla Muzeum, który jest cofnięty o 5, 6 lat. Więc nie rozumiem tego
zapisu. Są jeszcze takie drobiazgi, o których może jednym zdaniem wspomnę. Chcemy
sprzedawać V piętro na ulicy Kościuszki za 572 tys zł, rozumiem, że jest to cena wywoławcza
z tym, że jest to cena średnio około 1750 zł. Wydaje mi się, że na warunki sanockie i na
miejsce w którym to V piętro jest umiejscowione to jest stanowczo za mało. Według mojego
patrzenia i filozofii na temat samorządu powiatowego oczywiście zbędne wydatki są
związane z opłacaniem mediów bo tak to trzeba powiedzieć a także z promocją powiatu bo
powiat zdecydowanie jest instytucją, która jest powołana do określonych celów, natomiast
nieustająca propaganda, która się odbywa przy każdym nawet najśmieszniejszej rzeczy i
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otwarcie budynku, który jest z XVII wieku jest dość zabawne. Te sprawy o których
powiedziałem na początku są dla mnie najistotniejsze i niestety z przykrością musze
stwierdzić, że nie zagłosuję za tym budżetem. Dziękuję bardzo.
Pan Adam Drozd odczytał opinię Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej na temat budżetu
na rok 2012. ( opinia stanowi zał. nr 12 do protokołu).
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Odnosząc się do
dzisiejszego budżetu, który jest pewnym programem, planem finansowym na najbliższy rok
2012 u progu tego roku w świetle tych informacji jakie docierają do nas z mediów, informacji
niepokojących, które rzeczywiście nie napawają zbyt optymizmem, wydaje mi się, że każdy
ma wątpliwości a przynajmniej powinien je mieć jeżeli chodzi o szanse na wykonanie, na
realizację planowanego budżetu. Myślę, że bylibyśmy wobec siebie nie do końca uczciwi,
gdybyśmy tych wątpliwości nie mieli i nie próbowali ich artykułować. Jak można podzielić
przynajmniej niektóre moim zdaniem spostrzeżenia które tutaj wyraził Pan radny Szybiak tak
jednak wydaje mi się że tylko w przypadku braku dobrej woli, które nie pozwala na
dostrzeganie pewnych pozytywów tego budżetu, nie można obojętnie wobec niego przejść.
Proszę Państwa, mamy wątpliwości. Mamy takie same wątpliwości, które zostały tutaj
wyrażone ale sądzę, że one co roku się tutaj pojawiają. Mamy do czynienia z budżetem, który
zabezpiecza w różny sposób środki na funkcjonowanie naszych powiatowych jednostek. Ja
też mam wątpliwości czy tak ma być co roku jeżeli chodzi o Muzeum Historyczne,
oczekiwanie na dotację Urzędu Marszałkowskiego, myślę, że w tym roku te wątpliwości
powinny zostać rozwiane poprzez podpisanie porozumienia, które na stałe utrwali
partycypowanie w kosztach w funkcjonowaniu Muzeum Historycznego. To jest dalej liczenie
na środki pozyskane, na dotacje. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy jednak dążyć do
tego, żeby w miarę możliwości zwiększyć wysiłek w kierunku zabezpieczenia środków
własnych. Moją wątpliwością jest również coroczne zresztą pojawiające się braki środków w
PCPR w zakresie dofinansowania do środków wspomagających do środków
rehabilitacyjnych. Rozmawiamy o tym z Panem Dyrektorem Paszkiewiczem i staramy się w
ciągu roku kilka zmian robić tam gdzie tylko się pojawiają pewne możliwości.
Wydaje mi się, że powinniśmy również o tych poza tymi niepokojącymi sygnałami
dotyczącymi deficytu, dotyczącymi poziomu zadłużenia powiedzieć sobie w ten sposób, na
co przeznaczamy te środki które pozyskujemy. Proszę Państwa moim zdaniem nie można
obojętnie przejść wobec faktu takiego, że startujemy w tym roku z wyższego pułapu
budżetowego aniżeli na początku 2011 roku. Chcę Państwu przypomnieć, że zaczynaliśmy
2011 rok po stronie dochodów ze środkami rzędu 72 mln zł, dzisiaj to jest 80 mln zł. To jest
wzrost około 18%, oczywiście wydatki jednocześnie rosną ale rosną te wydatki w związku z
koniecznym udziałem naszych środków w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy przede
wszystkim na inwestycje. Wzrost pozyskanych środków o blisko 30 mln zł, moim zdaniem
jest nie bez znaczenia i wydaje mi się, że to tylko w przypadku braku dobrej woli nie można
tego zauważyć. Ja również jestem pewnie nie zaspokojony jednakowo, że te środki nie zostają
w mieście Sanoku ale te potrzeby są wszędzie w każdej Gminie i trzeba zrozumieć od tej
najmniejszej Gminy aż do Miasta Sanoka. Tam gdzie były możliwości tam rozmawiamy z
Wójtami z Burmistrzami, staramy się wspólnie wykonywać inwestycje i miniony rok był tego
najlepszym przykładem. Myślę również, że w 2012 roku powinniśmy jednak liczyć na to a
mamy podstawy ku temu, że tych dodatkowych pieniędzy na inwestycje pozyskamy.
Proszę Państwa pomimo tych wszystkich wątpliwości, obaw które uważam, że każdy
powinien je mieć jeżeli podchodzi odpowiedzialnie do swojej roli, oceniamy projekt budżetu
jako Klub Radnych TPSiZS pozytywnie, ponieważ jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami,
z naszym programem z tym co sobie zaplanowaliśmy i powoli ale dzięki uczestnictwu
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naszych radnych w Radzie Miasta staramy się ten program realizować. Reasumując proszę
Państwa będziemy głosować jako Klub Radnych TPSiZS za przyjęciem tego projektu
budżetu.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - bardzo krótko chciałbym się odnieść do kilku rzeczy. Jeżeli
chodzi o Muzeum Historyczne, oddajemy nowe skrzydło, prawdopodobnie w maju nastąpi
otwarcie Galerii Beksińskiego i pewnie nie wszyscy Państwo wiecie, jeżeli chodzi o sam
projekt inwestycyjny, który był w ramach RPO realizowany, obniżone mieliśmy
dofinansowanie z uwagi na to, że wchodziła pomoc publiczna. Na czy polega pomoc
publiczna w tym wypadku? W tym wypadku polega na tym, że będziemy sprzedawać bilety
do nowej galerii Beksińskiego. Jeżeli chodzi o dochody z tego tytułu nie jesteśmy w stanie
określić jakie one będą dlatego to zabezpieczenie, które mamy w projekcie budżetu jest na
tym poziomie. To co wcześniej wspomniał radny Waldemar Och są prowadzone rozmowy i
procedowanie. Jest już na ukończeniu jeżeli chodzi o wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego i
partycypowanie jeżeli chodzi o prowadzenie tego Muzeum przez Urząd Marszałkowski.
Dodatkowo było by krzywdzącym gdybyśmy nie powiedzieli o naszej uchwale intencyjnej,
którą podjęliśmy w tym roku dot. wsparcia i udziału własnego w kolejnym drugim etapie
wzgórza zamkowego. To też są określone pieniądze, które idą na wsparcie muzeum.
Jeżeli chodzi o szpital, my jesteśmy instytucją, samorządem, który wspiera działania szpitala.
Jeżeli chodzi o mammograf on został spalony, kwestia związana z urologią to samo
urządzenie jest po to aby wejść w XXI wiek z uwagi na to, że z inwazyjnej metody
przechodzimy na nieinwazyjną metodą kruszenia kamienia. To jest zasadnicza rzecz jeżeli
chodzi o wspieranie dodatkowe. Projekt budżetu nigdy nie obejmował budżetu szpitala
naszego. My możemy jedynie wspierać jeżeli chodzi o wartości, które będą realizowane z
NFZ przy podpisywaniu porozumień za 2009 i 2010 za nadwykonania i z informacji, które
przekazał Pan Dyrektor podczas Rady Społecznej wystarczą na zabezpieczenie tych środków
i na pokrycie wszelkich zobowiązań, które do tej pory powstały. Nie mówimy o 2011 roku o
nadwykonaniach, które powstają w tym roku. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy,
przygotowujemy wspólnie ze szpitalem też wspierając działania dyrektora Siembaba projekt
partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt ten zakłada inwestycje na poziomie 40 mln zł w
sanocki szpital. M.in. udziałem tych przygotowań jest audyt, jest studium wykonalności
które jest przygotowane, pierwsze konsorcjum na rozmowie jest zaproszone w styczniu
idziemy w ślady powiatu żywieckiego. Mowa jest tutaj o pełnej termomodernizacji szpitala w
Sanoku. Kwota około 12.500.000 zł, budowa nowego skrzydła wraz z wyposażeniem jeżeli
chodzi o oddział chirurgii naczyniowej a także przeniesienie dwóch oddziałów ze starego
szpitala. Takie plany mamy i one nie obejmują naszego budżetu ale jesteśmy ich
udziałowcem. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie chciałbym też przypomnieć, że
termomodernizacja obiektów edukacyjnych, które wchodzą w skład naszych szkół jest na
ukończeniu jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną, myślę, że na dniach powinniśmy mieć
informacje czy takie dofinansowanie otrzymamy. To też jest projekt na poziomie 3.500.000
zł, uchwała intencyjna, która nie wchodzi w projekt budżetu. Także jest wiele inicjatyw, które
toczą się obok tego budżetu, którego jesteśmy udziałowcem i one uzupełniają to co
wykazaliśmy w tym projekcie budżetu nad którym będziemy głosować. Dziękuję bardzo.
Pani Grażyna Borek - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wprawdzie radni PSL nie
mamy Klubu ze względu na to, że jest nas czwórka ale chciałam powiedzieć, że wszystkim
jest znane pracować nad budżetem Rady Powiatu i Zarząd i koledzy w Komisjach pracując
wnioskowali o pewne sprawy. Tych wniosków jak wiemy nie było zbyt dużo a jeżeli były to
wszystkie były przez Zarząd uwzględnione. Dlatego wydaje mi się, że kolegom ten budżet nie
powinien się tak nie podobać. Uważam, że jest to budżet dopracowany, przepracowany, jest
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to budżet dobry i mamy tego świadomość, że kolejne zmiany będą następowały w trakcie jego
realizacji a póki co w imieniu naszej czwórki oznajmiam, że my będziemy głosować za
budżetem na rok 2012. Dziękuję bardzo.
h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu
Pan Robert Pieszczoch poinformował, ze każdą autopoprawkę będziemy głosować osobno.
1) W tabeli nr 1 zwiększa się dochody z przeznaczeniem na programy „Uczenie się przez całe
życie” projekty będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku
- akcja Wizyty Przygotowawcze nr 2011-1-PL1-LEO06-24069 kwota 2.852 zł
- Wysoki poziom Kompetencji zawodowych szansą na znalezienie pracy absolwentów
Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku 243.565 zł
- Staże zawodowe szansą na sukces zawodowy absolwentów Technikum nr 1 w Zespole Szkół
nr 1 w Sanoku – 93.053 zł
Za powyższą autopoprawką głosowało -19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
2) W związku z powyższymi projektami wymienionymi w pkt. 1 wprowadza się w tabeli nr 2
wydatki w kwocie 339.470 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.118 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 322.352 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
3) W załączniku nr 2 kwotę 25.000 z przeznaczeniem dla KPPSP w Sanoku wprowadza się
jako Fundusz Wspierania Straży Pożarnej, dotacja na zadania bieżące – 15.000 zł, dotacja na
inwestycje - 10.000 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
4) W załączniku nr 2 zwiększa się dotacje z przeznaczeniem dla SP ZOZ w kwocie 550.000 zł
w tym:
a) 100.000 zł na remont pomieszczeń pod angiograf.
b) 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup litotryptora laserowego służącego do kruszenia
kamieni w układzie moczowym.
c) 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu mammograficznego.
Za powyższą autopoprawką głosowało -20 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
5) W załączniku nr 1 zmniejsza się dochody o kwotę 3.500 zł dotyczące 7% kwoty środków
Funduszu Pracy zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Za powyższą autopoprawką głosowało -19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
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6) W załączniku nr 5 pkt. II dotyczącym rozdziału 90019 –Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w pkt. 2 dodaje się zapis
„Oczyszczenie skarpy wzgórza zamkowego z drzew i krzewów” w kwocie 60.000 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
7) W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40.000 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
8) W uchwale budżetowej w § 4 dotyczącym rezerwy celowej na zadania oświatowe w opisie
dodaje się zapis „w tym wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej boisk sportowych”,
oraz zmienia się rezerwę na zadania oświatowe o 1.000 zł na rzecz rezerwy na zarzadzanie
kryzysowe
Za powyższą autopoprawką głosowało -18 radnych, przeciw-1, wstrzymało się-2 radnych.

i)

głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych
przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych
wniosków.


Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska wnioskuje o zabezpieczenie kwoty 75.000 zł na realizację projektu
( dokumentacja projektowa) boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 4
w Sanoku. Źródło finansowania Komisja wskazuje zwiększenie deficytu
budżetowego o tą kwotę.

Głosowanie: Za – 3, przeciw-13, wstrzymało się -4.
Wniosek nie przeszedł.



Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki wnioskuje aby w Dz. 750 Administracja
publiczna rozdz. 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego”
dopisać zadanie „bieg uliczny upamiętniający 94 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę” – inicjatywa wspólna z Towarzystwem
Gimnastycznym „Sokół” w Sanoku i przeznaczyć na ten cel kwotę 2.000 zł.
Źródło finansowania; 1000 zł zdjąć z zadania „Filmowy Wehikuł Czasu”, i
kwotę 1000 zł z zadania „Plener Plastyczno –Rzeźbiarski”.

Głosowanie: Za – 5, przeciw-11, wstrzymało się -4.
Wniosek nie przeszedł.
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Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o
zmniejszenie wydatków w Dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80130
„szkoły zawodowe - wydatki majątkowe” o kwotę 75.000 zł i przeznaczyć tą
kwotę na zmniejszenie deficytu, do czasu wyjaśnienia sytuacji w oświacie.

Głosowanie: Za – 2, przeciw-14, wstrzymało się -5.
Wniosek nie przeszedł.

Ad. 7 Podjęcie Uchwały Nr 186 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2012 -2023 ( druk 186).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem głosowało 18 radnych, przeciw-3, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2012 -2023, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( druk nr 187).
Projekt uchwały budżetowej został odczytany w punkcie 6, podpunkcie a) porządku obrad.
( zał. nr 4 do protokołu).
Pan Rober t Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2012 rok pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok głosowało 18 radnych,
przeciw-3 radnych, wstrzymało się-0 radnych.
Przy 18 głosach za, i 3 głosach przeciwnych, uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na
2012 rok Rady Powiatu w Sanoku Nr XVIII/187/2011 z dnia 28 grudnia 2011, została
podjęta.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 188 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obr.
Wójtowstwo. ( druk 188).
Pan Robert Pieszczoch zaproponował Paniom i Panom radnym, czy Państwo radni wyrażą
zgodę aby nie czytać projektów uchwał jako że były wnikliwie omawiane na wszystkich
komisjach.
Panie i Panowie radni wyrazili zgodę.
Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod głosowanie.
Za głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 188 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo,
została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.).
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Ad. 10. Podjęcie uchwały Nr 189 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w roku 2011. ( druk nr 189).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 189 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w roku 2011, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały Nr 190 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Sanoku nr
XV/168/2011 z dnia 28 X 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów
trwałych SPZOZ w Sanoku oraz oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub
użyczenie ( druk nr 190).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 190 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Sanoku nr
XV/168/2011 z dnia 28 X 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych
SPZOZ w Sanoku oraz oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie
została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały Nr 191 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obr.
Śródmieście ( druk 192).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 191 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obr.
Śródmieście została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały Nr
jazdy ( druk 193).

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego prawa

Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Pytań nie było.
Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod głosowanie.
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Za głosowało 2 radnych, przeciw-8, wstrzymało się-8.
Uchwała nie został podjęta. ( zał. nr 18).

Ad. 14. Podjęcie uchwały Nr 192 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/180/2011
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
( druk 194).

Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 192 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/180/2011 w
sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,
została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Ad. 15. Podjęcie uchwały Nr 197 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( 4.960.708 zł) ( druk 195).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 197 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( 4.960.708 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Ad. 16. Podjęcie uchwały Nr 194 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 3.000 zł). ( druk 196).

Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 194 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 3.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Ad. 17. Podjęcie uchwały Nr 195 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 39.000 zł). ( druk 197).
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Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 195 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 39.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Ad. 18. Podjęcie uchwały Nr 196 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 250.000 zł). ( druk 198).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 196 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 250.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 23 do
protokołu.

Ad. 19. Podjęcie uchwały Nr 193 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 854.434 zł). ( druk 199).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 193 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 854.434 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 24 do
protokołu.

Ad. 20. Podjęcie uchwały Nr 198 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 71.000 zł). ( druk 200).

Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Pan Waldemar Szybiak – ja rozumiem Panie Starosto, że do tych 100.000 zł które były na
poprzedniej sesji dokładamy jeszcze 71.000 zł na samochody tak?
Pan Starosta – tak, tylko nastąpiła zmiana ponieważ rozstrzygnęliśmy przetarg dzisiaj rano i
jest kwota za dwa samochody 61.850 zł a nie 71.000 zł.
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Pan Waldemar Szybiak - ja rozumiem, ale to jeszcze przed uchwałą Rady kupiliśmy
samochody, tak to mam rozumieć?
Pan Starosta- rozstrzygnięty przetarg, nie kupiliśmy.
Pan Waldemar Szybiak – to rozstrzygnięty przetarg po to żeby kupić.
Pan Starosta - umowy nie ma zawartej.
Pan Waldemar Szybiak – Proszę Państwa. Traktujmy się poważnie. To przetarg się po to
ogłasza żeby kupić więc to jest chyba trochę nie po kolei. Wyrażam swoją dezaprobatę po
pierwsze w tak trudnych czasach kryzysowych kupujemy od razu dwa samochody.
Pan Starosta – wymieniamy.
Pan Waldemar Szybiak – wymieniamy, ale kupujemy nowe rozumiem, tak?
Pan Starosta – tak. Jest zamiar.
Pan Waldemar Szybiak – ale Zarząd rozstrzygnął przetarg przed uchwałą. To chyba jest Panie
Przewodniczący wbrew procedurze.
Pani Skarbnik, Krystyna Chrząszcz – proszę Państwa ogłosiliśmy przetarg ale w klauzurze
jeżeli chodzi o specyfikację warunków zamówienia, że w razie gdy nie będzie zwiększenia
planu możemy unieważnić przetarg. Więc ta uchwała jest tylko po to, że ewentualnie gdy
Rada podejmie uchwałę o zwiększeniu środków, wtedy podpiszemy umowę. Umowa nie jest
podpisana. Nie mu tu naruszenia prawa. Ostatecznie brakuje nie 71.000 zł tylko 61. 850 zł.
Pan Robert Pieszczoch – ale Pani Skarbnik teraz debatujemy nad uchwałą gdzie jest 71.000
zł. To już trzeba by było..
Pani Skarbnik, Krystyna Chrząszcz – to najwyżej w następnej uchwale.
Pan Robert Pieszczoch – proszę jeszcze Pan Roman Konieczny.
Pan Roman Konieczny – ja już teraz rozumiem całą procedurę i już teraz nie kwestionuje
poprawności tej procedury tylko się pytam po co takie rzeczy robimy. Czy nie można było
tego zrobić odpowiednio wcześnie zaplanować, żeby zdążyć podjąć uchwałę przed
ogłoszeniem przetargu. Trochę może więcej planowania w działaniu.
Pan Starosta – jak gościłem na Komisji Budżetu też padły pytania odnośnie samochodu i
przekazałem stanowisko Zarządu co jest też w protokole zawarte że 100.000 zł na wymianę
dwóch samochodów zakładamy a pozostałą kwotę chcieliśmy kredytować. Mieliśmy tą
świadomość, że 100.000 zł nie wystarczy. Zresztą w systemie 50% na 50% nie wpłynęła
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żadna oferta. Mamy ofertę z Wejcherowa z salonu, która zakłada dwa samochody na kwotę
blisko 162.000 zł dlatego jest propozycja żeby zapłacić bo jest to korzystna oferta samochody
są z rocznika 2012, jeden ma na wyposażeniu też instalację gazową. To są też określone
korzyści dla nas. Jeżeli chodzi o samą procedurę to jest zgodna z prawem.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są jeszcze pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 15 radnych, przeciw-2, wstrzymało się-2.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 198 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 71.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.
Ad. 21. Podjęcie uchwały Nr 199 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( druk 201).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do proponowanego projektu uchwały?
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod
głosowanie.
Za głosowało 16 radnych, przeciw-2, wstrzymał się-1 radny.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 199 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2011 rok, została podjęta i
stanowi zał. nr 26 do protokołu.

Ad. 22. Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Józef Baszak odczytał pismo dot. zapytań do Pana Starosty w sprawie szpitala . ( zał. nr
27 do protokołu).
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam dwa pytania.
Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na kompleksową obsługę sprzątania i utrzymania
czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku na rok 2012. Stąd moje pytanie.
Czy w tym przypadku pracownicy którzy obecnie są zatrudnieni stracą pracę, czy już stracili
pracę, jaka to liczba pracowników, jaka to liczba etatów? To jest pierwsze pytanie. Drugie
pytanie Panie Starosto na jakim etapie jest rozpatrywanie mojego wniosku złożonego kilka
miesięcy temu dot. ustawienia lustra na rozwidleniu ulicy Traugutta, Żwirki i Wigury, i II
Pułku Strzelców Podhalańskich. Czy w tym zakresie zostały już zrobione pomiary dotyczące
przejazdu samochodów i związane z tym pytanie czy kiedy były ustawiane lustra na ulicy
Marii Konopnickiej przy rozwidleniu z ul. 1000 - lecia a także na Sienkiewicza to również
były prowadzone badania dot. ruchu pojazdów na tych ulicach. Dziękuję.
Pan Waldemar Och – Panie i Panowie radni. Ja wracam do punktu dotyczącego projektu
uchwały o obniżeniu kosztów opłat za wydanie nowego prawa jazdy. Myślę, że nastąpiło tu
troszeczkę nieporozumienie i zamieszanie i chyba niezrozumienie całej istoty sprawy. Źle się
moim zdaniem stało, że nie przychylamy się do wniosków które dotyczą mieszkańców
naszego powiatu. Dzisiaj wniosek taki składał Burmistrz w związku z regulacją z
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porządkowaniem stanu ulic na terenie miasta Sanoka, jutro taki wniosek może złożyć który
kolwiek z Wójtów i nie przekonują mnie argumenty gdzieś tam wysunięte podczas
posiedzenia komisji, że kiedyś w poprzedniej kadencji został taki wniosek odrzucony. Proszę
Państwa w ten sposób „ukaraliśmy” mieszkańców naszego powiatu tym razem akurat z
Miasta Sanoka a następnym razem może z jakiejś innej Gminy za to, że administracyjnie
zostały uporządkowane sprawy związane z ulicami. Chciałem zaznaczyć jedną rzecz. Tu nie
chodziło o zwolnienie z tych opłat całkowicie za wydanie nowego prawa jazdy a tylko
ograniczenie, zmniejszenie kwoty o 30 zł a więc sprowadzenie jej do kosztów jakie ponosimy
płacąc Państwowej wytwórni papierów wartościowych. Proszę Państwa porządkowanie ulic
to nie jest sprawa, która odbywa się co miesiąc, co rok. Jest to czysto administracyjna
operacja nie wynikająca ani z czyjegoś kaprysu, tylko ze stanu takiego jaki w danych
miejscowościach ma miejsce w przypadku gdy po wielu latach trzeba określić skąd dokąd
sięga ulica, jakie są numery, są numery dodawane. Dzisiaj to akurat dotyczy 20 mieszkańców
bo tyle akurat praw jazdy by dotyczyło. Myślę, że nie powinniśmy tego błędu w przyszłości
powtarzać. Proszę sobie przeliczyć 20 praw jazdy po 30 zł to jest 600 zł. A za chwileczkę
rozmawiamy z Wójtami z Burmistrzami na temat dofinansowania dużych inwestycji idących
w dziesiątki w setki tysięcy złotych i próbujemy się w jakikolwiek sposób dogadywać. Nie
jest to dobry prognostyk na działania na przyszłość. Myślę, że zbyt pochopnie i bez
jakiejkolwiek refleksji ta sprawa dzisiaj miała miejsce. Dziękuję.
Pan Roman Konieczny - nie pytanie lecz próba odpowiedzi. Tu nie chodzi o kwestionowanie
zasadności tego tylko jednolite traktowanie wszystkich podmiotów. Na podobnym etapie, są
mieszkańcy miejscowości Zarszyn gdzie wprowadzono po raz pierwszy nazewnictwo ulic i to
będzie dotyczyć kilkuset osób przynajmniej i jeżeli będziemy podejmować taką uchwałę to
powiedzmy wprost w uchwale że każdy mieszkaniec naszego powiatu w takim przypadku ma
zwolnienie a nie ograniczać uchwały tylko do 20 osób. Tylko taka moja uwaga na przyszłość.
Pan Robert Pieszczoch – ja myślę, że sprawa będzie miała swój epilog i jeżeli coś zepsuliśmy
to naprawimy następną uchwałą taką, która będzie satysfakcjonująca dla wszystkich
mieszkańców powiatu sanockiego.
Starosta Pan Sebastian Niżnik - jeżeli chodzi o pytania Pana radnego Nabywańca, przetarg
na sprzątanie został ogłoszony z wyłączeniem budynku przy ul. Rynek 1. Jeżeli chodzi o
ograniczenia etatów z tego tytułu to jest dwie osoby u nas straciło pracę w tym jedna została
przeniesiona do II LO, jedna straciła pracę. Było to też podyktowane jakością wykonywanej
pracy co do tego mieliśmy bardzo dużo uwag ze strony i naczelników i pracowników. Dlatego
musieliśmy podjąć pewne działania. Po rozmowach wstępnych jakość tych usług nie uległa
poprawie dlatego postanowiliśmy wynająć firmę, która profesjonalnie się tym zajmuje i takie
są przymiarki.
Jeżeli chodzi o Komisje Bezpieczeństwa jak wcześniej mówiłem ona nie zbiera się często i od
momentu ostatniej sesji jeszcze nie mieliśmy komisji. Jest ona planowana na 10 stycznia i ten
temat będzie tam omawiany. Jeżeli chodzi o ul. Konopnickiej te wizje lokalne były
wykonywane także tu jest kwestia tego typu, że w tym wypadku ja wiem, że być może
niecierpliwiąca jest sprawa ale nie było tej komisji od tego momentu gdy rozmawialiśmy na
sesji.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto. Tu nie
chodzi o wagę tego wniosku, chodzi o to, że jest on chyba z sierpnia, Komisja
Bezpieczeństwa zbierała się już w tym czasie na pewno. Natomiast nie odpowiedział mi Pan
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na pytanie czy na ulicy Marii Konopnickiej była tylko wizja lokalna czy było przeprowadzone
badanie ilości samochodów. Gdyż ostatnio mi Pan odpowiedział również z uśmiechem, że są
kolejne problemy bo teraz trzeba już zbadać ile samochodów przejeżdża w miejscu o który ja
wnioskuję.
Pan Starosta – nie jestem teraz w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi ponieważ wszystkie
czynności wykonuje PZD. Przygotuję się i następnym razem odpowiem.
Ad. 23 Wnioski i oświadczenia.
Wniosków i oświadczeń brak.
Ad. 24. Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch na zakończenie złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżającego się
Nowego Roku.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XVIII sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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