Protokół
XVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 30 listopada 2011r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał radnych. Na
podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych
uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 20 radnych. Nieobecny radny
usprawiedliwiony. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XVI sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Marian
Futyma.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2).
Pan Robert Pieszczoch poinformował, że w między czasie Zarząd Powiatu zgłosił 2
dodatkowe punkty ( projekty uchwał druk nr 183, 184). Zaproponował aby umieścić w
punktach: 12 – druk nr 183, punkt 13 - druk nr 184. Dalsze punkty kolejno.
Wobec braku uwag Pan Robert Pieszczoch poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 19 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. W dniu 22 listopada i 28 listopada. Na pierwszym
posiedzeniu Komisja zajęła się opiniowaniem projektu budżetu na 2012 rok. Projekt
został zaopiniowany pozytywnie. 28 listopada Komisja zaopiniowała projekty
uchwał na dzisiejszą sesję ( druk 178, 179 i 180).
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się w dniu 29 listopada. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. ( druk
177, 180, 181, 183, 184). W trakcie dyskusji padł wniosek Wiceprzewodniczącego
Rady Wojciecha Pajestki z prośbą do Zarządu Powiatu aby przekazać pełną
2

informację na temat wielkości sali gimnastycznej projektowanej przy I LO w
Sanoku w projekcie budżetu na 2012r. Chodzi o to czy sala ta jest pełnowymiarowa
czy nie.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja odbyła dwa posiedzenia
w dniu 23 i 29 listopada. W dniu 23 listopada było to spotkanie przedstawiające
komisji założenia budżetowe na rok 2012 oraz dot. opinii tego budżetu. Po
omówieniu Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2012. W dniu
29 listopada zaopiniowano projekty uchwał na sesję druk 179,180,182. Komisja
zapoznała się również z bieżącą korespondencją.
5. Komisja
Regulaminowa,
Porządku
i
Bezpieczeństwa
Publicznego,
Wiceprzewodniczący Pan Marian Futyma. Komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu
22 i 29 listopad. W dniu 22 listopada zaopiniowano projekt budżetu na 2012 rok. W
dniu 29 zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami
odbyła dwa posiedzenia w dniu 3 i 24 listopada 2011r. W dniu 3 listopada
analizowaliśmy materiał zaplanowany do zrealizowania w roku 2011., przez
Komisję Rewizyjną aby przedstawić odpowiedź na wniosek Pana Tadeusza
Nabywańca złożony na poprzedniej sesji. Następnie Komisja zajęła się wnioskiem
radnego Pana Waldemara Szybiaka dot. sprzedaży budynku po byłej policji. Po
przedyskutowaniu postanowiliśmy zwrócić się do Zarządu Powiatu z pismem o
udostepnienie wszelkich materiałów dotyczących tej sprawy. W dniu 24 listopada
zajęliśmy się omówieniem sprawy właśnie dotyczącej sprzedaży budynku po byłej
policji i po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych z Zarządu złożyliśmy
wniosek do Zarządu Powiatu o zlecenie niezależnej opinii prawnej (wniosek w
załączeniu do protokołu zał. nr 4). Następnie omówiliśmy projekt budżetu na 2012
rok. Projekt uzyskał pozytywną opinię członków Komisji.
Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto, jedno
drobne pytanie. Bardzo proszę mi odpowiedzieć, bo o tym Pan nie poinformował, jak została
rozpatrzona prośba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” …
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Radny ale ja bym prosił żeby to były pytania, na to pytanie
bardzo proszę ale pozostałe żeby były do sprawozdania.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący ale ja nie zadaję innych pytań ja do
sprawozdania.
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Pan Robert Pieszczoch – to bardzo proszę.
Pan Tadeusz Nabywaniec – jak zostało rozpatrzone pismo, prośba Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, które zwracało się z prośbą o wsparcie finansowe przy organizacji
biegu ulicznego z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – negatywnie z tego względu, że Towarzystwo „Sokół”
posiada własne środki, którymi dysponuje. Nie uważaliśmy żeby była potrzeba wsparcia z
naszej strony akurat tego wydarzenia i tej organizacji.

Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 177 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym przy ZS Nr 2 w Sanoku” w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
( druk nr 177).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Pan Adam Drozd - Panie Przewodniczący, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
wnioskuje do Rady Powiatu o poparcie tej uchwały. Mam również prośbę o pozwolenie na
odczytanie Apelu Radnych Miejskich do Rady Powiatu. Czy Pan Przewodniczący zgodzi się
na odczytanie?
Pan Robert Pieszczoch – tak, bardzo proszę.
Pan Adam Drozd odczytał poniższy apel.
„My niżej podpisani Radni Rady Miasta w Sanoku Henryka Tymoczko, Teresa
Lisowska, Piotr Lewandowski i Maciej Drwięga pochodzący z dzielnicy Posada zwracamy się
w imieniu jej mieszkańców z uprzejmą prośbą o poparcie uchwały w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „budowa kompleksu boisk wraz
z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ZS Nr 2 w Sanoku w ramach programu Moje Boisko
-Orlik 2012”. Przypominamy, że Posada została w tej chwili jedyną dużą dzielnicą blokową w
Sanoku bez pośredniego dostępu do tego typu wysokiej klasy obiektu sportowego. W naszej
opinii wybudowanie czwartego Orlika w naszym mieście jest w pełni uzasadnionym
przedsięwzięciem inwestycyjnym ze względu na możliwość wykorzystywania go w przyszłości
nie tylko przez uczniów mechanika ale też przez dzieci i młodzież z trzech innych położonych
w pobliżu szkół. Szkoły Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 3, ZS Nr 3 oraz mieszkańców
dwóch dużych osiedli mieszkaniowych –Robotnicza i Stróżowska. Prosimy o głosowanie „za”.
W podpisie Henryka Tymoczko, Piotr Lewandowski, Teresa Lisowska. Maciej Drwięga.”
Pan Piotr Uruski – Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To bardzo fajna
inicjatywa radnych miejskich. Myślę, że jeśli są tak przekonani o tym, że te środki są zasadne
i że ten Orlik jest zasadny to proponował bym, żeby Miasto dołożyło do tego Orlika. Myślę,
że Ci Radni za tym zagłosują w Radzie Miasta. Dziękuję.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Myślę, że dobrze się stało,
że ta uchwała wreszcie dotycząca lokalizacji i budowy kolejnego kompleksu sportowego
Orlik została przez Zarząd przedstawiona. Jest to z jednej strony element pewnego przyjętego
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programu przez Zarząd Powiatu, który idzie w kierunku polepszenia poprawy bazy sportowej
w szkołach dla których powiat jest organem prowadzącym a z drugiej strony jest to pewnego
rodzaju dopełnienie „ pewnej sprawiedliwości”, która jakby się dokonuje w tym momencie
polegającej na tym, że po wcześniejszych pewnych zawirowaniach związanych z lokalizacją
Orlika w poprzedniej kadencji a to przy I LO a to przy ZS Nr 2, dzisiaj mamy sytuację taką,
że przed dwoma tygodniami został już oddany Orlik przy LO Nr I a w tej chwili wydaje mi
się że mamy przed sobą bardzo ważną uchwałę, która jakby dopełnia całą tą sytuację. Proszę
Państwa nie chcę wyróżniać żadnej ze szkół ale to ZS Nr 2 jest jedną z tych szkół, która w
ciągu swoich ponad 60 lat istnienia włożyła spore zasługi w wychowaniu młodzieży w
usportowieniu, w wynikach sportowych. Do dzisiaj niedościgniony sukces siatkarzy,
wicemistrzostwo Polski z dawnych co prawda lat, którzy nie wszyscy tu będących na sali
pamiętają i oczywiście to co dzisiaj Pan Starosta w swoim sprawozdaniu powiedział, co nas
jeszcze dodatkowo dopinguje a więc I miejsce powiatu sanockiego na terenie podkarpacia w
wynikach sportowych. Kolejnym elementem uzasadniającym to jest przyjęty przez Zarząd
program porządkowania pewnych rzeczy dotyczących m.in. ZS Nr 2. Chcę podkreślić, że po
kilku latach pewnej niemocy związanej z istnieniem tam zrujnowanych warsztatów
szkolnych dziś zostało w ciągu tej kadencji, tego roku został już uporządkowany teren po
warsztatach szkolnych. Obiekt posiada olbrzymi potencjał, spory teren do tego, żeby można
było zlokalizować Orlik. Nie bez znaczenia jest również to, że jako powiat budujemy te Orliki
bardzo tanio. Chcę przypomnieć, że Orlik przy I LO kosztował 1.056.00 zł, dzisiaj biorąc pod
uwagę to, że w przetargach uczestniczą wyspecjalizowane firmy jest szansa jest nadzieja na
to, że cena tego orlika przy ZS Nr 2 również nie będzie duża. Dzisiaj jest ostatni termin
złożenia wniosków bo nabór jest do 30 listopada. Jesteśmy przygotowani pod każdym kątem,
brakuje tylko uchwały. Reasumując wyrażam satysfakcję z tego, że uchwała ta znalazła
uznanie w oczach radnych w oczach poszczególnych komisji i gorąco apeluje również o to,
aby dla społeczności szkoły, społeczności dzielnicy w której powstały już nowe obiekty i dla
pewnej kontynuacji budowy obiektów sportowych na terenie Sanoka, powiatu sanockiego
byśmy tę uchwałę przyjęli.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja całkiem króciutko.
Kompletnie nie rozumiem tych wystąpień jako, że wszystkie komisje jednogłośnie
zdecydowały o tym, że Orlik będzie budowany. Czyżby Państwo, którzy przemawiają chcieli
zaistnieć bo media transmitują to wszystko? Nie rozumiem tego kompletnie. Nie było
żadnych wątpliwości na posiedzeniu żadnej komisji aby ten kompleks sportowy zbudować.
Dziękuję.
Pan Roman Konieczny - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To jest wręcz niebezpieczny
precedens bo ja na następną sesję przygotuję do każdej uchwały całą listę osób popierających
i się będziemy bawić godzinami w taki sposób.
Pan Wojciech Pajestka – ja nie będę chciał wystąpić medialnie ale Panu Tadeuszowi chciałem
zwrócić uwagę, że na komisji oświaty jako jeden nie byłem za budową Orlika tylko
wstrzymałem się od głosu. Także jeżeli jest taka możliwość to chciałbym zabrać głos nie
głosowałem za tą uchwałą. Szanowni Państwo oczywiście ja jestem znany w środowisku
sanockim jako ten, który popiera sport i to nie tylko hokej, piłkę nożną i inne dyscypliny.
Musimy się głęboko zastanowić czy w czasach takiego głębokiego kryzysu w czasach kiedy
sytuacja materialna nie tylko powiatu sanockiego ale Państwa Polskiego jest tak zła i
perspektywy są jeszcze gorsze, wydawać z budżetu powiatu 465.000 zł na kolejny Orlik.
Myślę, że tu radni miejscy trochę za daleko się posunęli, ponieważ przy szkole podstawowej
nr 3 w Sanoku wybudowano w tamtym roku boisko wielofunkcyjne, które jest użytkowane
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nie tylko przez szkołę ale także przez mieszkańców dzielnicy. Ja chciałbym tylko Szanowni
Państwo żebyśmy na przyszłość troszeczkę ostrożniej podchodzili do tego typu tematów bo
za chwilę braknie nam pieniędzy na szpital, będziemy musieli zlikwidować kilkanaście
etatów nauczycielskich, wszyscy doskonale o tym wiemy, ponieważ idzie niż demograficzny.
Ja absolutnie jestem za budową boisk typu Orlik, jednak w czasach tak jak powiedziałem w
jakie wchodzimy w obliczu głębokiego kryzysu musimy głębiej zastanawiać się nad tego typu
uchwałami. Dziękuje Panie Przewodniczący.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. I zamykam dyskusję nad tym punktem. Przechodzimy do
głosowania.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał
się-1 radny.
Przy 19 głosach za uchwała Nr 177 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
przy ZS Nr 2 w Sanoku” w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, została podjęta i
stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 178 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2012 na obszarze działania Powiatu Sanockiego ( druk 178).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 178 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2012 na obszarze działania Powiatu Sanockiego, została podjęta i
stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 179 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 366.482 zł) ( druk nr 179).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący proszę o poprawienie nazwy tego urządzenia
medycznego. To nie ma być audiograf bo to jest urządzenie do badania słuchu a angiograf
urządzenie do badania drożności naczyń krwionośnych. Żeby nie było tak, że zamiast
angiografu zostanie kupiony audiograf.
Pan Robert Pieszczoch poprosił o poprawienie nazwy urządzenia na angiograf.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał
się-1 radny.
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Przy 19 głosach za, uchwała Nr 179 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 366.482 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 10 do
protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 180 w sprawie uchwalenia programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2012 rok ( druk nr 180).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 180 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 11 do
protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 181 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 14.789 zł) ( druk nr 181).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 181 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 14.789 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 182 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
udziału 1/3 części nieruchomości Powiatu Sanockiego ( druk nr 182).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 182 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
udziału 1/3 części nieruchomości Powiatu Sanockiego, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do
protokołu.
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Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 183 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2011 ( druk 183).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 183 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2011, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 184 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2011 ( druk 184).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał
się-1 radny.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 184 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2011, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad. 14 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał odpowiedź na Interpelacje
radnego Pana Tadeusza Nabywańca. ( zał. nr 16 do protokołu).
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Panie Starosto, do
odpowiedzi mam jedno pytanie. Dlaczego po raz pierwszy, kiedy Pan Starosta odpowiada na
moje pytania czy Interpelacje, które są szczególnym rodzajem zapytania tym razem tej
odpowiedzi nie uwiarygadnia Pan swoją pieczątką i swoim podpisem.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – przypuszczam, że sytuacja była związana z moim wyjazdem
a żeby terminy nie uciekły podpisał Pan Sekretarz. Zwrócę mu na to uwagę następnym razem.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Czy ktoś w tym punkcie chce jeszcze zabrać głos? Pan
Tadeusz Nabywaniec bardzo proszę.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Żeby ten temat jakby
zamknąć, oczywiście tutaj terminy nie grały roli w tej interpelacji bo jest 14 dni na odpowiedź
więc czasu było bardzo dużo. Ale żeby zakończyć ten temat z mojej strony to jednak te
podobne dwa pytania. Ponieważ 28 października nie było możliwości uzyskania odpowiedzi
na te pytania więc te same dwa pytania pozwolę sobie skierować do członków Zarządu,
którzy wówczas byli obecni na posiedzeniu a więc Pani Grażyny Borek i Pana Wacława
Krawczyka i pierwsze pytanie brzmi: czy w dniu 15 września 2011r. na posiedzeniu Zarządu
Powiatu Sanockiego omawiano propozycję ewentualnego połączenia ZS Nr 4 w Sanoku
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i ZS Nr 2 w Sanoku i pytanie drugie w tej sprawie: czy w dniu 15 września 2011r. na
posiedzeniu Zarządu Powiatu Sanockiego omawiano kwestię, propozycję ewentualnego
umieszczenia SOSW w Sanoku w obecnym budynku ZS Nr 4 w Sanoku, po przeniesieniu,
połączeniu z ZS Nr 2 w Sanoku bądź likwidacji ZS Nr 4 w Sanoku ?
Mam jeszcze Panie Przewodniczący następujące pytania: Panie Starosto, proszę mi
odpowiedzieć w następującej sprawie, otóż 2 sierpnia 2011r. zgłaszałem wniosek o
ustawienie lustra na rozwidleniu ulic Traugutta, II Pułku Strzelców Podhalańskich i Żwirki i
Wigury. W dniu 9 sierpnia uzyskałem odpowiedź, że mój wniosek został skierowany do
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, co 28 października okazało się
nieprawdą. Stąd moje pytanie: jak Zarząd rozpatrzył mój wniosek i czy został on złożony do
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego?
Mam jeszcze dwa pytania. Bardzo proszę mnie upewnić a mam pytania dot. Regulaminu
przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego, ponieważ mam
takie pytania od uczniów i ich rodziców. Bardzo proszę mi odpowiedzieć na pytanie: czy
uczniowie, którzy będą starali się o stypendium artystyczne i stypendium sportowe,
oczywiście przy stypendium sportowym spełniając warunki że średnia ocen co najmniej 4,0,
czy jedynym warunkiem jest to, iż są oni uczniami szkół ponadgimnazjalnych mających stałe
zamieszkanie na terenie powiatu sanockiego czy muszą a takiego zapisu ani młodzież ani
rodzice ani ja nie znajdujemy, czy muszą w tych konkursach, zawodach sportowych, mówię o
stypendiach artystycznych i sportowych czy muszą reprezentować szkołę, czy wystarczy żeby
byli uczniami szkoły i mieszkali na terenie powiatu sanockiego.
Mam jeszcze jedno pytanie, w Biuletynie Informacji Publicznej zapoznałem się z
ogłoszeniami i jest tam nabór na wolne stanowisko urzędnicze-stanowisko informatyka. Mam
pytanie, czy to będzie kolejne stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Sanoku,
czy ewentualnie pracownik rezygnuje, obecny pracownik, który jest rezygnuje z pracy w
Starostwie, dlaczego właśnie taki nabór został ogłoszony? Dziękuję to wszystko.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – odpowiadając na pierwsze pytanie, apropo tego lustra o
którym Pan wspomniał, Zarząd w ogóle nie podejmował tego tematu, bo to nie do Zarządu
należy sprawa. Jeżeli chodzi o Komisję Bezpieczeństwa, na komisji nie było jeszcze tego
tematu z uwagi na to, że każdy wniosek, który wpływa jest opiniowany a Komisja nie odbywa
się zbyt często - Komisja Bezpieczeństwa. Przypuszczam, że po opinii bo takie zadanie
otrzymał PZD, jak przedstawi opinię, wówczas wniosek trafi pod obrady Komisji. Tam jest
badane natężenie ruchu, rzeczywiście jeżeli chodzi o kwestię czy to lustro jest uzasadnione w
jakim miejscu, także przypuszczam, że na najbliższej Komisji Bezpieczeństwa będziemy
mieć ten temat. Tak, że do tej pory jeszcze nie został rozpatrzony.
Jeżeli chodzi o stypendia, ja mam taką propozycję, że odpiszemy, bo dzisiaj nie jestem
przygotowany do tego, żeby odpowiedzieć Panu na pytanie.
Jeżeli chodzi o informatyka to obecnie Pan pracujący na tym stanowisku, kończy mu się
umowa z końcem grudnia i szukamy nowego człowieka, którego chcielibyśmy zatrudnić od
nowego roku. Także nie jest to dodatkowe stanowisko pracy tylko kontynuacja.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta- było pytanie do nas, do Pani Grażyny Borek i do mnie
czy dyskutowaliśmy. Panie radny, nie ma dnia żebyśmy nie dyskutowali nad różnymi
rozwiązaniami. Problem jest jeden, brakuje dzieci. Jeśli Pan ma ciekawe rozwiązania, proszę
podać. Czy indywidualnie przyjść do nas, czy ja mogę przyjść na Komisję. Natomiast to co
mówimy oczywiście światła dziennego czy nie może ujrzeć raczej nie chcemy tutaj
dyskutować na forum, bo oczywiście zaraz się zaczną protesty. Natomiast na dzień dzisiejszy
jest to problem. Nawet dzisiaj w Super Nowościach jest informacja, że w Krośnie zostały trzy
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szkoły na różnych poziomach połączone. Ale to jest już decyzja, u nas decyzji nie ma. Nie
wiem czego Pan żąda od nas. Różne warianty dyskutujemy, tak dyskutujemy.
Pan Robert Pieszczoch – jeszcze Pani radna Borek.
Pani Grażyna Borek – Panie radny, od tego o czym dyskutujemy to są protokoły i
stenogramy. Musiała bym być pewnie, pamięć mieć jakąś nieograniczoną żeby wszystko
pamiętać co się mówiło, ale to częściowo pamiętam. Ponieważ podsumowaliśmy nabór do
szkół, który jest niestety efektem niżu demograficznego, ten nabór jest coraz mniejszy a
niepokojący był w szkole Nr 2 w związku z tym w bardzo krótkiej, przepraszam w ZS Nr 4
w bardzo krótkiej rozmowie między nami w wymianie zdań niezobowiązującej
postanowiliśmy sprawę przekazać Komisji, która pod względem merytorycznym, pod
względem liczebnym zajmie się tą sprawą i wyniki i propozycje przekaże Zarządowi, bo taka
jest rola komisji. Dziękuję bardzo.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pani Grażyno, ja Pani
bardzo dziękuję za uczciwość odpowiedzi. Tu wcale nie chodziło o oto, że ja odbieram jakieś
prawo rozmowy i dyskusji członkom Zarządu, tylko rzecz była prosta i pytanie proste i
zasadnicze. Data posiedzenia, czy było to omawiane z tego wynika, że jeden z członków
Zarządu ma wątpliwości czy to było, Pani potwierdza, że jednak było, Pan Starosta pisemnie
odpowiada nie było. Chodzi tylko o wiarygodność a nie o to czy mamy rozmawiać o szkołach
czy nie. Dziękuję.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – ja chcę jedną rzecz wyjaśnić. Jak wyglądają prace naszego
Zarządu. Odbywają się oficjalne posiedzenia Zarządu, które są protokołowane, z których
podpisywane są protokoły, które są przedstawione i publikowane na zewnątrz. Obok tego
podczas posiedzeń Zarządów nieoficjalnych rozmawiamy o różnych sprawach, dyskutujemy i
wymieniamy informacje. Wszystkie te posiedzenia odbywają się w różnych terminach,
zazwyczaj one pokrywają się z terminami, które są protokołowane, wówczas dziękujemy
Pani, która nam protokołuje i rozmawiamy na te tematy. Także to trzeba oddzielić, jeżeli
chodzi o oficjalną część i oficjalne spotkanie, które było protokołowane tak jak
odpowiedziałem tego tematu nie było, nie rozmawialiśmy o połączeniu ZS Nr 2 i ZS Nr 4.
I tutaj proszę Państwa abyśmy ucięli tą dyskusję na ten temat bo nie wiem czy zdajemy sobie
sprawę z jednej zasadniczej strony. Szkodzimy szkole, Zespołowi Szkół Nr 4 Panie radny.
Dlaczego? Dlatego, że rozpuszczając plotki powodujemy że szkoła zaczyna w obiegowej
opinii funkcjonować jako szkoła do likwidacji. I tutaj jest problem, który się pojawił po
rozpuszczeniu tych plotek, że uczniowie zaczynają zastanawiać się czy w ogóle iść do tej
szkoły. Kontunuowanie tego i drążenie tego tematu nie sprzyja ZS Nr 4. Poprzez tak
nierozsądne zachowanie możemy nagle obudzić się z sytuacją taką, że nie będziemy mieli
uczniów. My jako Zarząd, jako Starosta, jako Przewodniczący Rady wielokrotnie
demontowaliśmy te informacje bo nigdy nie wyszło od nas, nie wyszła żadna propozycja,
żadna decyzja odnośnie łączenia szkół. Mówiliśmy ogólnie i to Pani Grażyna podkreśliła, że
bardzo często i Wicestarosta rozmawiamy, ale skierowaliśmy oficjalnie sprawę do Komisji
Oświaty. I to jest oficjalne stanowisko. Żebyśmy zastanowili się nad problemem. Problem jest
o którym informują media, patrząc na sesję innych Rad Gmin, Miast, Powiatów również jest
problem. Tylko po co drążymy temat, którego nie ma. Na razie zastanowiliśmy się,
rozmawiamy w wielu sprawach. Rozmawiamy w sprawach dróg, mostów, szkół, inwestycji,
rozmawiamy o szpitalu o bieżącej pracy Starostwa. Jest wiele tematów. Tylko czy naprawdę
podstawą i zasadne jest to to aby dalej drążyć ZS Nr 4 i przedstawiać go w świetle takim, że
ktoś ma zamiar likwidować szkołę. Naprawdę odbija się to negatywnym echem i za chwilę
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możemy mieć problem z naborem. A takiego tematu nie ma na dziś i jeszcze raz chcę
podkreślić. Nie ma tematu likwidacji ani łączenia szkół. A to, że dyskutujemy to jest
normalne. Myślę, że jesteśmy osobami rozumnymi, które myślą, mówią i m.in. Zarząd musi
pracować w pełnym składzie i dlatego bardzo często rozmawiamy, spotykamy się i tematy są
naprawdę różne. Oficjalny protokół wykazuje, że nie było takiej rozmowy w nieoficjalnych
rozmowach co podkreślał Pan Wicestarosta pojawia się też ten temat. Temat szkół.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję Panie Starosto. Jeszcze ad wocem Pan radny Nabywaniec.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto. To, że Pan
grzmi na mnie to nic nie daje. To wcale nie chodzi oto, że ja coś drążę. To wcale proszę nie
mówić, że ktoś rozgłaszał plotki, zwracając się również do mnie. Bo przecież protokół z 27
czerwca wyraźnie o tym mówi. Jaka propozycja tam zapadła.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – ale niech Pan przytacza fakty, bo znowu się pojawiają
informacje nieprawdziwe. Jest podane na przykład.
Pan Robert Pieszczoch – Panowie bardzo proszę i zamykam, zamykam ten punkt i obecne tu
media bardzo proszę o przekazanie informacji, że Rada Powiatu i z tego co usłyszeliśmy
dzisiaj, Zarząd Powiatu nie myśli o likwidowaniu żadnych szkół. Bardzo Was o to proszę.
Czy są jeszcze jakieś inny pytania. Jesteśmy w punkcie interpelacje i zapytania radnych. Pan
Radny Nabywaniec.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący sam Pan zaznaczył, że ad wocem mi
przysługuje. Pan Starosta przerwał mi głos i Pan mi go odebrał.
Pan Robert Pieszczoch - ale ja nie odbieram nikomu głosu, Panie radny ja nikomu nie
odbieram głosu, jeszcze tego nie zrobiłem ale drążymy temat którego na dzisiaj nie ma. To
kto kiedy coś powiedział to rzeczywiście w tym momencie nie ma już żadnego znaczenia.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ale Pan Starosta publicznie
a Pan wspomniał, że są media zarzucił mi, że działam na niekorzyść szkół w tym ZS nr 4.
Pan Robert Pieszczoch – ja tego nie słyszałem. Nie wiem czy ktoś inny jeszcze, może w Pana
odczuciach.
Pan Tadeusz Nabywaniec – więc sytuacja jest wręcz odwrotna. Ja sprawdziłem tylko
wiarygodność pewnych rzeczy. Natomiast nie odbieram prawa Zarządowi by o różnych
rzeczach rozmawiać. Jeszcze nie tak dawno z tej oto mównicy Pan Starosta też strasznie
grzmiał podnosząc głos na jedną z notatek w jednym z pism samorządowych. Teraz grzmi na
mnie.
Pan Robert Pieszczoch – to nie jest grzmienie. Panie radny.
Pan Tadeusz Nabywaniec – głos wyraźnie był podniesiony. Że działam na niekorzyść ZS
Nr 4. Tak absolutnie nie jest. Ja tylko chciałem się dowiedzieć jaka była prawda. Pani
Grażyna Borek mówiła również o stenogramach, sami Państwo wiedzą, że takie nagrania nie
są przechowywane. Chodziło mi tylko o wiarygodność dokumentów, natomiast nie o jątrzenie
sprawy dotyczącej tych obydwu szkół. Dziękuję.
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Pan Robert Pieszczoch – dziękuję bardzo. Nie mniej jednak jeszcze raz bardzo proszę media
o to aby jednoznacznie ucięły sprawę połączenia, likwidacji szkół. Na dzisiaj nie ma takiego
tematu i bardzo Was proszę o to aby tą sprawę raz jednoznacznie społeczeństwu przekazać.
Czy w tym punkcie ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do
punktu 15 wnioski i oświadczenia.
Ad. 15. Wnioski i oświadczenia.
Pani Grażyna Borek odczytała Oświadczenie w związku z ukazaniem się w Tygodniku
Sanockim z dnia 25 listopada 2011r. w rubryce „Chwalimy” treści skierowanych do radnych
poprzedniej kadencji dot. budowy „Orlika”. ( Oświadczenie stanowi zał. nr 17 do protokołu).
Ad. 16 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu słowami: „ Zamykam obrady
XVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim
za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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