Protokół
XXXI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 14 grudnia 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXXI 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. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXXI sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Roman
Konieczny.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poinformował, że radni otrzymali
porządek dzisiejszych obrad (zał. nr 2). Pan Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś z Pań i
Panów radnych ma inne propozycje, pytania do przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie wniósł uwag.
Pan Wojciech Pajestka zapytał kto z Pań i Panów radnych jest za tak przedstawionym
porządkiem obrad?
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0. Wobec
powyższego porządek obrad został przyjęty.
Pan Wojciech Pajestka powitał na dzisiejszej sesji Radnego Sejmiku Województwa Pana
Tadeusza Pióro i zastępcę Komendanta Policji Pana Grzegorza Matyniaka.
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, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się 4 razy. Posiedzenie w dniu 14 listopada 2012r., było to
spotkanie z dyrekcją SPZOZ w Sanoku. Dyrektor Adam Siembab przedstawił
aktualną sytuację finansową szpitala, oraz zdał relacje z aktualnych inwestycji
remontowych w szpitalu. w dyskusji radni sformułowali wniosek przegłosowany
jednogłośnie i złożyły go do Zarządu Powiatu w Sanoku. Jest to wniosek o
zabezpieczenie w budżecie 2013 roku kwoty pozwalającej na kontynuację
przeniesienia dwóch oddziałów ze starego szpitala. Kolejne posiedzenie 23
listopada to praca nad budżetem 2013r. W dniu 3 grudnia 2012r. na kolejnym
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posiedzeniu zaopiniowano projekt budżetu na 2013 rok. Na posiedzeniu w dniu 12
grudnia komisja pracowała nad projektami uchwał do dzisiejszej sesji.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
zebrała się w dniu 12 grudnia 2012. W trakcie posiedzenia pojawili się goście. Pan
Wicestarosta Wacław Krawczyk, Przewodniczący związków zawodowych Pan
Tomasz Przystasz, Przewodniczący związków zawodowych Pan Piotr Sieradzki.
Pani Skarbnik Krystyna Chrząszcz, Pani Zofia Krzanowska Naczelnik Wydziału
Oświaty i przedstawiciele mediów. Komisja zaopiniowała projekty uchwał na sesję.
W drugiej części obrad komisji miało miejsce sprawozdanie z prac komisji ds.
restrukturyzacji w oświacie oraz dyskusja nad reformą i przyszłością oświaty w
powiecie sanockim.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja między sesjami odbyła trzy posiedzenia. Pierwsze dwa
posiedzenia dotyczyły opiniowania budżetu na 2013r. Trzecie posiedzenie komisja
odbyła w dniu 13 grudnia 2012r. W posiedzeniu udział brali zaproszeni goście. Pani
Krystyna Chrząszcz Skarbnik Powiatu i Pani Maryla Kopiec Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego. W trakcie posiedzenia przed wydaniem opinii do trzech projektów
uchwał Rady Powiatu, Komisja wysłuchała informacji zaproszonych gości,
następnie przeprowadzono dyskusję i wydano opinię. Pierwsza opinia dot. zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku. Projekt uchwały
zawiera propozycje trzech zmian, które Komisja proponowała głosować odrębnie.
Pan Stanisław Fal zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu Pana
Wojciecha Pajestki, który prowadzi w dniu dzisiejszym sesję aby zmiany dotyczące
Regulaminu Organizacyjnego głosować odrębnie. A dopiero po przegłosowaniu
tych zmian całość Regulaminu Organizacyjnego. Zaopiniowano projekty uchwał
druk 372 i 378.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Sprawozdanie stanowi zał.
nr 5 do protokołu.

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 6 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 8 do protokołu.
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Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 357 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego ( druk 369).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Wojciech Pajestka zapytał czy ktoś ma pytania do projektu uchwały?
Pan Roman Konieczny – chciałem zapytać Szanowny Zarząd czy w obecnej sytuacji
finansowej jaką mamy w powiecie czy były rozważone inne koncepcje. Mianowicie z
ostatniej dyskusji z Panem Starostą na Komisji dowiedzieliśmy się, że w oświacie trudna
sytuacja jest z powodu ubytku znacznej ilości uczniów w szkołach. W związku z tym chyba
mamy nadmetraże w szkołach i czy była rozważana taka koncepcja żeby przenieść tą naszą
poradnię do wolnych lokali którejś ze szkół średnich.
Drugie pytanie dlaczego dokładamy w tej zamianie bez dopłaty minimum 118.000 zł bo tak
jest wyliczone ze stratą dla powiatu, przy tej sytuacji finansowej jaką mamy to jest rzecz nie
do pogardzenia. Radni na Komisji mieli poważne wątpliwości co do wyceny nawet, bo
prawdopodobnie z tego co dyskutowaliśmy ta wycena była by jeszcze bardziej niekorzystna
można powiedzieć w kierunku powiatu a wiemy, że wyceny mogą być różne choćby nawet po
wycenach policji, jakie były dokonywane. Dziękuję.
Pan Waldemar Szybiak – proszę Państwa. Ten temat właściwie znam od podszewki w tamtej
kadencji był rozważany zakup tego mieszkania. Ta sytuacja, która teraz ma miejsce, że
Zarząd proponuje takie rozwiązanie pomimo różnych zastrzeżeń słusznych, które przedstawił
też radny Konieczny, jednak należało by to uwzględnić, dlatego, że praca Poradni
Psychologicznej jest niezwykle ważna dla naszego środowiska. Odbywa się w warunkach
niedobrych. Te dodatkowe pomieszczenia, które się uzyska dzięki temu mieszkaniu będą
służyć na pewno dla dzieci i będzie większa intymność rozmów z tymi dziećmi. Powinniśmy
się chyba jednak przychylić do tego wniosku a poza tym porządkujemy drugi temat związany
z zamianą dziełek na Olchowcach. Miasto też na tym skorzysta. Proszę jednak o poparcie
tego wniosku bo jest ważny, szczególnie ze względów społecznych. Co do wycen to się
zgadzam. Tam są różnice, tylko proszę pamiętać też o tym, że mieszkanie, które jest w stanie
fatalnym i też trzeba go będzie wyremontować. Ale zróbmy pierwszy krok a później może
gdzieś się pieniądze jakieś znajdą. Dziękuję.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - ja chciałem podkreślić, że wycenę robiliśmy my. To jest
przez powiat. Nie dopłacamy nic do tego, żadnej kwoty. Przecież to jest wymiana
bezgotówkowa z Miastem. Oczywiście lokal przy ul. Jagiellońskiej jest lokalem mniejszym
od tego, który jest przy ul. Kościuszki. Tylko nie wiem czy mam słuszną wątpliwość. Chodzi
o to że nie tylko to całe mieszkanie o którym Pan Radny Szybiak wspomniał, przejmujemy
cały lokal w którym się mieści Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ponieważ on w
obecnym stanie jest własnością Miasta. Także obok mieszkania przejmujemy całe piętro.
I tam trzeba też podkreślić, że te pokoje niezależnie od tego, że są przechodnie one są
wyremontowane, tam jest winda, tam jest możliwość parkowania dla niepełnosprawnych.
Można dyskutować czy wycena jest słuszna, nie słuszna ale potrzeba wymiany myślę, że jest
na równych warunkach zarówno i dla miasta jak i dla powiatu, dlatego podobnie jak Pan
radny Szybiak apeluję abyśmy podjęli słuszną decyzję i dokonali zamiany, szczególnie że
radni miejscy jednogłośnie przychylili się do tej propozycji.
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Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Sprawę dotyczącą historii
starań dyrektora Drwięgi w sprawie pozyskania tego lokalu przed wszystkim w którym jest
obecnie usytuowana Poradnia Psychologiczna i dodatkowego lokalu sąsiadującego znamy nie
od dzisiaj i wspomniał Pan radny Szybiak jest to sprawa z poprzedniej kadencji a kto wie czy
nie jeszcze z poprzednich okresów. Sam osobiście byłem w nią zaangażowany jako Sekretarz
Miasta. Wielokrotnie w poprzedniej kadencji Pan Wicestarosta Andrzej Radwański o tą
sprawę również zabiegał. Zabiegali również zapewne radni poprzedniej kadencji. Nie udało
się tego zrobić w poprzedniej kadencji z powodów czysto formalnych dotyczących faktu
takiego, że najmująca to mieszkanie osoba żyła i żyje do obecnej chwili. Jest od wielu lat
pensjonariuszką poradni dla osób starszych w Olchowcach w hospicjum. I wówczas były
trudności i z resztą do dzisiaj były trudności związane z dokonaniem wymeldowania. Tutaj
trzeba było dokonać karkołomnych rzeczy, żeby przejść całą tą procedurę. Co do zasadności
dotyczącej warunków pracy w Poradni Psychologicznej, nie będę mówił bo Pan Dyrektor
Drwięga najlepiej na ten temat powie. Kiedyś oglądaliśmy to mieszkanie, oglądaliśmy
warunki pracy jakie one są to nie będziemy się tutaj rozwodzić. Stan mieszkania tego
sąsiadującego jest rzeczywiście bardzo zły. Ale chyba się Pan Dyrektor Drwięga nie obrazi
jeżeli powiem, że warunki pracy w jakich przyjmowani są interesanci poradni
psychologicznej wcale nie jest taki dobry. I to Państwo zapewne doskonale wiecie. Co do
wymiany oczywiście wcale się nie dziwię tutaj wątpliwościom które mogli mieć radni
podczas komisji ponieważ wygląda że jest to tzw. zamiana nie ekwiwalentna. Jest ona nie
ekwiwalentna bo z jednej strony wartość wynosi 670 tys. zł, po stronie mienia, które oferuje
do zamiany powiat i 550.900 zł, które oferuje Miasto. Ale ta ekwiwalentność wynika m.in.
właśnie z faktu tego stanu technicznego w jakim są oba mieszkania. Chcę zwrócić uwagę na
to, że średnia stawka za m2 , jaka została wzięta pod uwagę przy wycenie to jest 2.355 zł,
praktycznie jednego i drugiego obiektu. Nie ma tu pojęcie niegospodarności moim zdaniem,
ponieważ jest to zamiana pomiędzy samorządami i prawo dopuszcza zamianę nie
ekwiwalentną. Bez uzyskiwania jakichkolwiek dopłat. Dlatego ja osobiście postrzegam tą
sprawę w dwóch kontekstach. Przede wszystkim jako polepszenie warunków, danie
możliwości polepszenia warunków pracy i przyjmowania osób czasami w bardzo trudnych
sytuacjach losowych osobistych. A z drugiej strony jako dobry prognostyk współpracy
między miastem a powiatem.
Myślę że tutaj w kwestiach finansowych rzeczywiście można było by dyskutować czy tak czy
inaczej natomiast jeżeli chodzi o realne i rzeczywiste potrzeby naszej powiatowej placówki,
placówki zdrowia, one są bezwzględne i chyba tego państwo nie kwestionujecie. Dziękuję.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – w uzupełnieniu informacji bo to mówimy o tej działce,
trzeba podkreślić, że po pierwsze na dziś to jest teren zalewowy, po drugie przekazując tą
działkę Miastu to jest działka w nowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga.
Wszelkie próby sprzedaży, nie sądzę, żeby ktoś od nas drogę kupił.
Wicestarosta Pan Wacław Krawczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem też
dopowiedzieć kilka zdań. Faktycznie jak tu moi przedmówcy powiedzieli, że temat był
załatwiany i rozpatrywany z możliwością pozytywnego załatwienia wiele lat. Serdecznie
chciałem podziękować i pogratulować panu Dyrektorowi Drwiędze, który prawie że
doprowadził do finału. Było to trudne i te rozmowy naprawdę były trudne jak wspomniał tu
Pan radny Och. Natomiast na dzień dzisiejszy trzeba jeszcze jedno dodać, że to miejsce w
centrum miasta jest znakomitym miejscem komunikacyjnym dla tych wszystkich rodziców,
którzy ze swoimi dziećmi przyjeżdżają do tej placówki z możliwością zaparkowania
samochodu. Rozumiem wątpliwości kolegi radnego Koniecznego z tymi sprawami
finansowymi ale może akurat wypracujemy na tej komisji ds. znalezienia środków w oświacie
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inny sposób na załatanie tych niedoborów. Natomiast jeżeli chodzi o poradnie to też również
proszę o wsparcie tego projektu uchwały.
Pan Roman Konieczny – ja również jestem zatroskany warunkami pracy poradni. Pytanie
dotyczyło czegoś troszkę innego. Czy Zarząd rozważał inną lokalizację w wolnych jakiś
lokalach w szkole, gdzie też mogło by się znacznie poprawić warunki pracy a nie
ponosilibyśmy z tego tytułu tak dużych kosztów.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – ponosilibyśmy koszty, bo żebyśmy mogli wygospodarować
sale, które są salami lekcyjnymi, niestety musielibyśmy ponieść ogromne nakłady finansowe.
W tym wypadku aż takich nakładów nie ma.
Pan Roman Konieczny- czy remont kapitalny całości i taki układ funkcjonalny tego
mieszkania gdzie ja znam go doskonale, że się przechodzi z pokoju do pokoju, i chcąc
przerobić to na gabinety to nie wiadomo, które koszty będą większe. Ale to zdanie jest nie do
dyskusji.
Pan Waldemar Och – nie wiem czy to Państwu może wystarczyć ale jest obecny Pan Dyrektor
Drwięga z którym wielokrotnie dyskutowaliśmy. Jest możliwość prowadzenia działalności w
innym obiekcie, w obiekcie który znajduje się np. na terenie budynku szkolnego
jakiegokolwiek, jakiejkolwiek placówki oświatowej, która oczywiście stwarzała by takie
warunki. Rozważaliśmy kiedyś możliwości w budowlance m.in. gdzie są wolne
pomieszczenia. Jednoznacznie opinia dyrektora była taka, że pewne procedury, które są
związane ze specyfiką tej pracy nie pozwalają na to. Jeżeli byście chcieli posłuchać
oczywiście jest tutaj do dyspozycji.
Pan Wojciech Pajestka – Szanowni Państwo jeżeli z mojej strony myślę, że ten wniosek,
który przedstawił Zarząd Powiatu jest komplementarny, myślę, że powinniśmy zamknąć
dyskusje i przejść do głosowania nad projektem tej uchwały.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za przyjęciem w/w projektu głosowało 16 radnych, przeciw-1, wstrzymało się 2 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 357 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, została podjęta i stanowi zał. nr 9
do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 358 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Sanoku (druk 370).

Pan Wojciech Pajestka powiedział, że zgodnie z sugestią Komisji Regulaminowej, każda z
zaproponowanych zmian ( trzy) do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa będzie głosowana
oddzielnie.
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W § 7:
1) Punkt 17 otrzymuje brzmienie: „17. Samodzielne stanowiska ds. obsługi prawnej
-symbol „OP”.
Za powyższą zmianą wprowadzoną przez Zarząd głosowało- 10 radnych, przeciw -1
radny, wstrzymało się - 9 radnych.



W § 7:
2) Dodaje się punkt 18 o brzmieniu: „18. Samodzielne stanowisko ds. audytu –
audytor wewnętrzny -symbol AW”.
Za powyższą zmianą wprowadzoną przez Zarząd głosowało- 13 radnych, przeciw -0,
wstrzymało się - 3 radnych.



W § 22 podrozdział „w zakresie leśnictwa” ……:
Za powyższą zmianą wprowadzoną przez Zarząd głosowało- 16 radnych, przeciw -0,
wstrzymało się - 2 radnych.

Następnie Pan Wojciech Pajestka poddał projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-2, wstrzymało się - 4
radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 358 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 359 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu Sanockiego ( druk 371).

Pan Wojciech Pajestka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 359 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu Sanockiego, została podjęta i
stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 360 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zagórzu. ( druk 372).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie projekt został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 360 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zagórzu, została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

7

Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 361 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zakresu
obciążenia nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką. ( druk 373).
Pan Wojciech Pajestka poprosił Panią Skarbnik o krótkie omówienie powyższego projektu
uchwały, gdyż ta uchwała była już dwukrotnie omawiana.
Pani Krystyna Chrząszcz –w związku z wcześniej dwiema podjętymi uchwałami na ten sam
temat i tu zdaniem ZOZ-u były nieprecyzyjne, istnieje konieczność podjęcia i
doprecyzowania dwóch poprzednich uchwał. W tej chwili chodzi o to, że hipoteka na którą
ustanawiane jest zabezpieczenie kredytu ma wynosić do kwoty 7.600.000 zł, czego nie było
w dwóch poprzednich uchwałach. To jest doprecyzowanie wcześniej podjętych dwóch
uchwał.
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie projekt został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 361 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zakresu
obciążenia nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką, została podjęta i stanowi zał. nr 13
do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 362 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (kwota 11.507 zł –ZS Nr 4 w Sanoku). ( druk 374).
Pan Wojciech Pajestka poddał powyższy projekt pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 362 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (kwota 11.507 zł –ZS Nr 4 w Sanoku), została podjęta i stanowi zał.
nr 14 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 363 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (kwota 50.244 zł). ( druk 375).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie projekt został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 363 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (kwota 50.244 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 364 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 1.360 zł -Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku). (druk
376).
Pan Wojciech Pajestka poddał powyższy projekt pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 20 głosach za, uchwała Nr 364 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 1.360 zł -Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku), została
podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 365 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/355/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( druk 377).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie projekt został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-4 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 365 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/355/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2012 rok, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 366 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 47.040 zł). ( druk 378).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie projekt został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 366 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 47.040 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 367 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 419.083 zł). ( druk 379).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie projekt został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 367 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 419.083 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Ad. 17 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Stanisław Fal – korzystając z obecności zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej
Policji.
Pan Wojciech Pajestka – chyba już wyszedł.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – musiał wyjść dostał telefon pilny. Przeprosił. Ja chciałem też
wyjaśnić ideę obecności Komendanta, myśmy zaprosili ale Komendanta Głównego,
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Naczelnego żeby go poznać, przedstawić, złożyć mu życzenia i żeby mógł opowiedzieć o
swojej koncepcji. Ale niestety dzisiaj mu coś wypadło i poprosił swojego zastępcę. W między
czasie podobna sytuacja, telefon, wezwanie.
Pan Stanisław Fal – jestem niemile zaskoczony bo byłem przekonany że będzie do końca.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni, Panie Starosto. Niepokoi mnie taki fakt, że na
terenie Komisariatu Policji w Zagórzu w trakcie roku 2012 zlikwidowano dwa etaty
funkcyjne funkcjonariuszy. Powoduje to pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców
Miasta i Gminy Zagórz i efekty tego są namacalne bo w ostatnim tygodniu było włamanie i
kradzież do dwóch budynków indywidualnych. Ten stan rzeczy może niepokoić w związku z
powyższym chciałem usłyszeć odpowiedź czym uzasadnia Komendant likwidację tych dwóch
etatów a jestem przekonany, że może jest to tymczasowe i wrócą one z powrotem do
komisariatu policji w Zagórzu. Bo jeśli tak ma wyglądać reforma, że załóżmy bronimy
posterunku policji w Bukowsku i kosztem likwidacji etatów w innych komisariatach to nie
jest żadna reforma i nie są to żadne rozwiązania. A póki co obserwujemy wszyscy jako
użytkownicy dróg, jako kierowcy kierującymi samochodami, że pomiar prędkości i nic
więcej. To nie jest tędy droga. Jeśli zakłada się, że z mandatów ma się ściągnąć w granicach
półtora miliarda złotych, nie są to rozwiązania. Jest to żenujące. W związku z powyższym
proszę Panie Przewodniczący aby Biuro Rady wysłało takie zapytanie do Komendanta
Policji.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ja Panie Przewodniczący skieruje takie pismo do
Komendanta z zapytaniem które Pan przed chwilą przedstawił. Także Biuro Rady przygotuje.
Pan Wojciech Pajestka- bardzo proszę o podpisanie i wysłanie. Dziękuję.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam dwa pytania.
Zwrócili się również do mnie przedstawiciele Woli Góreckiej, Górek i Strachociny z prośbą
abym zapytał czy istnieje możliwość zajęcia się fragmentem drogi około 1200 m, który by
skrócił dojazd mieszkańców Górek, Woli Góreckiej do Sanoka, do miejsc pracy a także
również umożliwił łatwiejszy dostęp w drugą stronę tzn. np. do szpitala w Brzozowie. Czy
taka szansa istnieje aby w przyszłym roku taką drogą się zająć, chociaż oczywiście zdaje
sobie sprawę z problemów finansowych Starostwa Powiatowego.
Drugie pytanie. Panie Starosto do Pana się zwracam. Zwróciłem się do Pana o udostepnienie
mi umów zleceń od grudnia 2010r. praktycznie do chwili obecnej i umów o dzieło.
Odpowiedział mi Pan, że informacje te noszą znamiona informacji publicznej, trzeba je
przetworzyć. Również mi Pan odpowiedział, że podmiot który mi to udostępnia a więc
Starostwo może pobrać ode mnie opłatę. Tutaj mam pytanie jaki to jest cennik, jakie
pieniądze musiał bym przygotować aby otrzymać te dokumenty. Wiemy, że po ostatnim
orzeczeniu Sądu Najwyższego że umowy zlecenia i umowy o dzieło nie są chronione prawnie
łącznie z danymi osobowymi, które są zawarte w tych umowach. Jest to informacja publiczna
i powinna być udostępniona. Również mnie Pan prosi abym uzasadnił interes publiczny
takiego mojego postepowania. Tutaj krótko jednym zdaniem. Interes publiczny jest dla mnie
bardzo prosty i nie trzeba dużo tłumaczyć. Pieniądze wydatkowane na umowy zlecenia i
umowy o dzieło są pieniędzmi publicznymi. Chciałbym wiedzieć jak zostały wydatkowane.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – jeżeli chodzi o kwestię miejscowości Wola Górecka, Górki,
jest to miejscowość, która leży poza powiatem sanockim. Jest to alternatywna droga dla tych
mieszkańców. My już kilkakrotnie występowaliśmy i do powiatu brzozowskiego a także do
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miejscowości Strachocina, bo część miejscowości również jest zainteresowana tą drogą. Oni
dysponują swoimi środkami, które mogą przeznaczyć na różne cele na wsparcie. I tak jak Pan
radny słusznie zauważył jest to droga na liście inwestycji do zrealizowania powiatu
sanockiego ale mamy inne priorytety, ponieważ musimy zrealizować te drogi, które są
uczęszczane częściej gdzie jest większe natężenie ruchu i które priorytetowo znajdują się
znacznie wyżej. Na tym etapie nie będziemy realizować drogi alternatywnej dla miejscowości
Wola Górecka. Niestety nie mamy takich środków.
A co do drugiego to poprosił bym pisemne zwrócenie się. Chciałem zwrócić jedną uwagę, bo
jeżeli wpływają różnego typu zapytania, różnego typu informacje to trzeba niestety
oddelegować swojego pracownika jednego, czy drugiego do przygotowania tego typu
informacji. W ten sposób można sparaliżować pracę całego urzędu. To jest mnóstwo
segregatorów, tych umów jest bardzo dużo w Starostwie Powiatowym od roku 2010. Jeżeli
ma Pan czas i chwilę to zapraszamy. Te umowy są dostępne, można je przejrzeć. Co będzie
potrzeba to Panu skserujemy. Nie są to żadne tajne informacje. Ale naprawdę nie mamy
takich pracowników, których mógłbym oddelegować do przygotowania Panu specjalnie
odpowiedzi na te pytania.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Pani Starosto jednak nie dysponuję aż takim czasem żeby być w
urzędzie. W urzędzie pracuje 122 pracowników, dlatego tylko proszę mi odpowiedzieć jaką
kwotę mam przygotować aby zapłacić za udostepnienie tych dokumentów.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – przygotujemy taką odpowiedź.
Pan Waldemar Szybiak – jesteśmy w dobie komputeryzacji i ja myślę, że w Starostwie
Powiatowym też są komputery i wszystkie umowy o dzieło są wpisywane pod odpowiednim
paragrafem i wystarczy tylko wydrukować. Nie wiem czy się coś mylę?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- to jest oddelegowanie pracownika na kilkanaście dni do
przygotowania tych informacji. My takich ewidencji nie prowadzimy. Dlatego ja zapraszam,
one są do wglądu, możecie Państwo przyjść obejrzeć. Jesteśmy w stanie się dopasować do
godzin, które Pan będzie uważał za stosowne sobie przekopiować jak najbardziej. Ale
uwierzcie to jest 4 segregatory. To jest też 4 segregatory papieru, który zostanie zużyty. Ja
myślę, że nie są Panu aż wszystkie potrzebne i pewnie będzie je Pan też przeglądał dlatego
zapraszamy. Chciałbym prosić o dobrą wolę i o zrozumienie. To że mamy 122 pracowników
to uwierzcie Państwo oni mają co robić. Dlatego wyszukiwanie im w ten sposób pracy nie jest
zbyt rozsądne.
Pan Roman Konieczny – w trosce o finanse chciałbym zapytać i prosił bym o przygotowanie
jakie są dokładnie koszty działalności Poradni Psychologicznej, ile otrzymujemy w
subwencji środków zewnętrznych na prowadzenie tej Poradni, kogo obsługujemy, bo z tego
co się orientuję to nie tylko nasza młodzież ale również młodzież od przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja. Kto nam pomaga, może inne samorządy a jeżeli nie to dlaczego nie?
Czy nie mają takiego obowiązku. Bo to może rozwiązać nam trochę spraw finansowych w
tym względzie.
Pan Wojciech Pajestka odczytał odpowiedź na Interpelację złożoną przez Pana Wojciecha
Pajestkę na sesji Rady Powiatu w dniu 31 października br. ( w zał. nr 20 do protokołu).
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Ad. 18 Wnioski i oświadczenia.
Pan Wojciech Pajestka poprosił o zabranie głosu Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana
Tadeusza Pióro.
Pan Tadeusz Pióro - Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie i Panowie Radni. Bardzo
dziękuję Panie Przewodniczący za wpływające do mnie zaproszenia na sesję Rady Powiatu.
Nie jestem dlatego, że nie chcę być tylko że często są w tym samym terminie kiedy są sesje
sejmiku województwa. Chciałbym poruszyć kilka tematów tym bardziej, że 21 grudnia jest
sesja budżetowa Sejmiku Województwa Podkarpackiego i tu muszę z cała bolączką
powiedzieć, nie odbierać tego absolutnie politycznie. Ja jestem radnym któremu na sercu leży
teren Bieszczadów, ziemia sanocka, ziemia brzozowska i absolutnie wszystkie wnioski które
do tych terenów dotyczą i pieniądze tutaj wpływają, ja zawsze będę i obiecuję że będę
głosował za. Ta sesja budżetowa, która jest 21 grudnia, ona pokazuje tak naprawdę że tych
pieniędzy na ten teren z sejmiku z urzędu marszałkowskiego nie wpływa aż tak dużo. Ja
zawsze podkreślam na sejmiku, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu a tak naprawdę w
naszym województwie wszystkie drogi prowadzą do Rzeszowa. Właściwie dolina lotnicza,
park technologiczny, innowacyjność. Gdyby nie ta droga Komańcza – Zagórz, która tak
naprawdę przecież Państwo dobrze wiecie, że powstała w poprzedniej kadencji i problemy
były z ekologami, żeby ona ruszyła. Ona rzeczywiście w tym roku ruszyła i muszę też
przyznać że był pewien problem, że ta droga od momentu powstania, kwota nie była
przeszacowywana i nagle w pewnym momencie trzeba było dołożyć do tej drogi i z przyczyn
prawnych trzeba było dołożyć 50% kosztów. Z 80 mln zł na 120 mln zł. i był taki temat
zapalczywy, dlatego, że część radnych chciała jakby ogłosić nowy przetarg na tą drogę. My
m.in. ja i doktor Ciółkowski, który z terenu Leska pochodzi głosowaliśmy i namawialiśmy
kolegów żeby głosowali za przyznaniem tych środków, zwiększenia tych środków 40 mln zł.
bo jeżeli został by ogłoszony przetarg to było by niebezpieczeństwo takie, że ta droga by
wypadła i ona by w 2013 roku nie została skończona.
Pozostałe rzeczy, jakoś tak nie do końca te środki tu wpływają do nas. Tu było kilka razy
wymieniane m.in. Muzeum Historyczne. Ja apeluję do Pana Starosty żeby podjął jakieś
działania związane z jakimś sformalizowaniem współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
Dlaczego o to proszę. Dlatego, że po raz pierwszy w tym roku jak była przyznawana dotacja
600.000 zł, to tak naprawdę była bardzo duża dyskusja. Nie wszyscy lubią twórczość
Beksińskiego, być może że nie wszyscy wiedzą jakie skarby tu są w Sanoku i warto by może,
taki mój wniosek żeby może kiedyś zaprosić radnych Sejmiku Województwa i im to pokazać.
Bo pierwszy raz była dyskusja i dotacja dla Muzeum Historycznego nie przeszła tak jak w
poprzednich latach jednogłośnie. Tylko już kilku radnych nie pamiętam czy pięciu czy
sześciu było przeciw i gwarantuje Państwu, że w przyszłym roku ten problem będzie jeszcze
większy jeżeli to nie zostanie sformalizowane. Kiedyś miało to być przejmowane przez Urząd
Marszałkowski, potem miało być jakieś porozumienie podpisywane. W poprzedniej kadencji
takie Muzeum zostało przejęte przez Urząd Marszałkowski to było Muzeum w Żarnowcu. Ja
wiem że to jest o wiele mniejsze Muzeum ale może dlatego że to jest takie cenne tu w Sanoku
to warto temu tematowi poświęcić czasu.
Bardzo się cieszę, chociaż Państwo mieliście wątpliwości czy sfinalizować tą poradnie
psychologiczną ale ja się bardzo cieszę, że zostało to przekazane i że jest to własnością w tym
momencie Państwa. Ja już tu daję deklarację i dawałem deklaracje na korytarzu Panu
Dyrektorowi Maciejowi Drwiędze, że jeżeli będzie potrzebował i szukał środków unijnych,
które ma wpływ urząd marszałkowski to ja na pewno będę razem z nim deptał, żeby
ewentualnie te środki się pojawiły. Również będę dążył żeby pojawiły się środki o tym co
było tu przedstawiane przez radnego Tadeusza Nabywańca i co odpowiadał Pan Starosta bo
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ja też się zwróciłem do Pana Starosty o tej drodze Wola Górecka, Strachocina, Sanok. Jest to
rzeczywiście uciążliwość mieszkańców. Jest to kilkadziesiąt kilometrów dziennie dojazdu.
Jest to rzeczywiście 1200 m, jest to niedużo. Zgadzam się z Panem Starostą, że jest to bardziej
potrzebne mieszkańcom powiatu brzozowskiego. Również składaliśmy zapytanie i prośbę
pismo do Pana Starosty, trzech radnych sejmiku z tych terenów. Uzyskałem ostatnio
odpowiedź i ona wyglądała lepiej niż odpowiedź słowna teraz Pana Starosty bo ona dawała
jakąś nadzieję. Dawała nadzieję, że jeżeli te środki gdzieś się pojawią i również środki unijne
i ja tu deklaruję, że tak naprawdę będę „pukał” za tymi środkami i taką pomoc deklaruję.
Chciałem również taką rzecz zasygnalizować, taka informacyjną, może ona wyszła nie z
powiatu brzozowskiego ale głównie z powiatów bieszczadzkich bo tam istnieje problem
kanalizacji. Zbliżamy się do okresu 2015r., że wszystkie miejscowości powinny być
skanalizowane. Próbowałem z Wójtem tamtejszego terenu żeby takie pieniądze się pojawiły i
chciałem Was poinformować, że w tej chwili są dość duże pieniądze na tzw. podstawowe
usługi czyli kanalizacja i woda. Również w przyszłym roku tych pieniędzy na odnowę wsi nie
będzie dużo. Natomiast będą pieniądze przeznaczane na podstawowe usługi. Jest deklaracja
Zarządu, że wszyscy beneficjenci, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do kanalizacji
będą pozytywnie rozpatrzone. 75% jest dofinansowania. Jest to dość dużo dofinansowania,
25% tylko wkładu własnego i w przyszłym roku jeżeli takie projekty się pojawią to też jest
szansa, że te pieniądze na taką usługę podstawową czyli kanalizacja i woda, że się pojawią.
Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za zaproszenie.
Pozwolicie, że z tego miejsca złożę Wam życzenia, życząc zdrowych, radosnych, pełnych
miłości i ciepła świąt Bożego Narodzenia i dobrego 2013 roku.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – bardzo się cieszę, że Pan radny do nas dzisiaj przyjechał i
nas odwiedził bo jest okazja porozmawiania o tych ważnych tematach. Może zacznę na
początek od drogi Zagórz – Komańcza. Jest to dla nas bardzo istotna inwestycja, ważna
inwestycja, bo przez większą część powiatu droga jest remontowana, to jest 120 mln zł, które
jest wykorzystywane na tym terenie dlatego się ogromnie cieszymy i dziękujemy Panu
Marszałkowi za wsparcie i że udało się znaleźć te dodatkowe 40 mln zł, aby droga była
realizowana. Mam nadzieje, że inwestycja zakończy się sukcesem i będziemy mogli
świętować otwarcie tej drogi. Jeżeli chodzi o Muzeum Historyczne to chciałbym wrócić
trochę do historii, ponieważ od samego początku gdy tylko zostaliśmy powołani do Zarządu,
zaczęliśmy działać jako radni powiatu sanockiego, udało się nam pierwszy raz w historii
zaprosić Zarząd na sesję wyjazdową. Warto o tym wiedzieć i pamiętać. Zarząd pierwszy
wyjazdowy w historii Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbył się właśnie w Muzeum
Historycznym. My też byliśmy na posiedzeniu wspólnym Zarządu w Rzeszowie.
Rozmawiamy, negocjujemy i myślę, że tu rola jest Państwa , żeby wesprzeć nas ponieważ my
ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby Muzeum miało wsparcie. Potrzebujemy
tego wsparcia od radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od Państwa skuteczności
zależeć będzie czy ta umowa i porozumienie zostanie podpisane, bo ono już jest i to
porozumienie jest w Urzędzie Marszałkowskim, nie u nas. Z naszej strony my go
zaakceptowaliśmy w tej formie, która została nam zaproponowana. Jesteśmy niezmiernie
wdzięczni, że radni sejmiku wojewódzkiego dostrzegają potrzebę wsparcia naszego Muzeum
nie tylko tą kwotą 600.0000 zł, ponieważ wiele inicjatyw wspólnie realizujemy, wiele akcji
promocyjnych w których uczestniczymy, przynoszą wymierne efekty bo
wzrost
odwiedzalności jest. Zapraszamy radnych jak najbardziej, wszystkich radnych zaprosimy do
odwiedzenia naszego Muzeum Historycznego, które też uczestniczy w wielu akcjach i myślę,
że skorzystają z naszego zaproszenia i przyjadą do nas.
Jeżeli chodzi o środki unijne i drogę dotyczącą Woli Góreckiej, wspomniałem, że ta droga
jest na liście inwestycji do realizacji ale nie będę ukrywał, że nie jest wysoko. Jeżeli chodzi o
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środki unijne to doskonale wszyscy wiemy, kończy się okres programowania pieniędzy na
drogi z funduszy unijnych już nie ma. Czekając na lata 2014 - 2020 nie wiemy jakie będą
priorytety i czy akurat takie drogi jak Wola Górecka będą się kwalifikowały do
dofinansowania. Z tego co wiem, rozmowa jest i idzie w tym kierunku aby były to drogi
priorytetowe m.in. takie jak jest realizowana droga Zagórz- Komańcza i ciężko jest pozyskać
na to środki. Poza tym trzeba zauważyć, że nasz powiat jest powiatem specyficznym, który
bardzo często ulega różnym kataklizmom, zdarzają się powodzie i te pieniądze które
otrzymujemy proporcjonalnie do zniszczeń, które miały miejsce na przestrzeni kilkunastu lat,
to potrzeby są olbrzymie. Te drogi, które priorytetowo planujemy wyremontować,
priorytetowo składamy do Pani Wojewody z prośbą o wsparcie dróg powodziowych, one są
my te priorytety mamy określone i mam nadzieję, że kiedyś również uda się zrealizować
alternatywną drogę dla Woli Góreckiej. Chciałbym podkreślić, że my jako Zarząd jesteśmy
zadowoleni ze współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Ta współpraca układa się
znakomicie. Marszałkowie dostrzegają potrzebę wsparcia nas. My obecnie złożyliśmy też
wnioski i liczymy na wsparcie Pana radnego. Pierwszy w ocenie to jest wniosek dotyczący
termomodernizacji szpitala i liczymy na to, że dostanie dofinansowanie, było by to olbrzymie
wsparcie, ponieważ pojawiły by się również oszczędności na energii w szpitalu i sama
estetyka była by poprawiona. Złożyliśmy też wniosek termomodernizacyjny ZS Nr 4. Także
cały czas ta współpraca z Urzędem Marszałkowskim jest a ostatnio zakończyliśmy realizację
działania z RPO gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie na trzy drogi na terenie powiatu
sanockiego z działania 7.3 i to już zostało zrealizowane. M.in. jest wyremontowana Góra
Morochowska, ul. II Armii Wojska Polskiego. Także serdecznie dziękujemy za wsparcie i
prosimy o jeszcze. Prosimy szczególnie o to Muzeum, ponieważ z naszej strony naprawdę
dokładamy wszelkich starań i ta współpraca jest bardzo dobra tylko czekamy, żeby to
porozumienie jednak kiedyś zostało zrealizowane. Dziękuję bardzo.
Pan Wojciech Pajestka –Szanowni Państwo, wracając jeszcze do Muzeum może tu rola
Zarządu, Pana Starosty aby nie tylko spróbować zorganizować jak to miało miejsce
wyjazdową sesję Zarządu i Pana Marszałka ale zaprosić wszystkich radnych, żeby zobaczyli
co w tym Muzeum tak naprawdę się kryje i co oni finansują bo rzeczywiście może być tak, że
radni sejmiku wojewódzkiego nie wszyscy ci z terenów troszeczkę oddalonych nie wiedzą co
tu mamy jakie skarby nie tylko Beksińskiego.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – elementem promocji Województwa Podkarpackiego m.in.
jest Muzeum Historyczne w Sanoku.
Pan Wojciech Pajestka – tak jest, jednak ta kwota Szanowni Państwo 600.000 zł jest troszkę
za niska, mamy nadzieję, że ona będzie wyższa.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- Szanowni Państwo doceńmy to, że dostajemy te 600.000 zł.
Ja chciałbym zauważyć jedną ważną istotną rzecz. Jest wiele samorządów, samorządów
gminnych, którzy bardzo chętnie korzystają z uprzejmości Starostwa Powiatowego, z
uprzejmości Dyrektora Wiesława Banacha zapraszając swoich gości. My się cieszymy, że
oni do nas przyjeżdżają, oczywiście te wejścia są nieodpłatne, tylko żadnego wsparcia z
drugiej strony od samorządów nie otrzymujemy. Było by nam niezmiernie miło jak by zostały
dostrzeżone te potrzeby i wsparcie też było ze strony innych samorządów.
Pan Tadeusz Pióro – ja popieram te wnioski bo rzeczywiście może część radnych, która
przychodzi im głosować tak do końca naprawdę nie wie co tu jest w Sanoku jakie tu są skarby
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i rzeczywiście może by nie tylko sam Zarząd zaprosić ale jednocześnie radnych. Szczególnie
kiedy będzie tak jak już tutaj słyszę wniosek o zwiększenie tej kwoty. Bo to jest tak, że jak
kiedyś było przyznawane 500.000 zł to to była porażka, jak teraz jest przyznawane 600.000 zł
to jest dużo, ale sami Państwo odbieramy jako sukces ale to co Pan Starosta powiedział, że
jest jakieś porozumienie, które tak naprawdę to porozumienie jest w Zarządzie. Radni tak
naprawdę nie wiedzą, to porozumienie się nie pojawia na sesjach, na komisjach. Jeżeli teraz
Państwo na przyszły rok będzie chcieli kwotę większą bo tak tutaj słyszę to ta dyskusja
przybierze naprawdę jeszcze jakiś inny tryb. W związku z tym o wiele łatwiej by to było
gdyby powstało porozumienie, które nie powodowało by takiej dyskusji. Warto by
rzeczywiście pokazać radnym tą perełkę, która jest w Sanoku. Wszystkie działania, które są
prowadzone oby one odniosły pozytywny skutek szczególnie w 2013 roku.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta –chciałem dodać dwa zdania w temacie Woli
Góreckiej. W ubiegłej kadencji byliśmy kilka razy z radnymi, jest tu obecny radny Konieczny
w temacie właśnie tej drogi prawie że polnej wtedy, bo w ogóle nie można było przejechać
nie tylko w dni deszczowe czy zimowe ale i w ciągu lata. Te wyboje i nierówności
powodowały, że można było tylko ciężkim sprzętem przejechać. Wtedy też na wniosek
Starosty brzozowskiego, mieszkańców Woli Góreckiej bo trzeba zaznaczyć, że większość
użytkowników tej drogi to są mieszkańcy Woli Góreckiej z poza powiatu sanockiego i oni
dojeżdżają do Sanoka do pracy, czy do szkoły uczniowie. Prosili tylko wtedy o
wyprofilowanie drogi i utwardzenie i myśmy to zrobili. Natomiast z racji opadów śniegu przy
tej nawierzchni na pewno szybciej samochodem można przejechać niż po asfalcie. Także
powiat sanocki nie odbił piłeczki w stronę powiatu brzozowskiego, który faktycznie wykonał
asfalt na górę Woli Góreckiej, natomiast myśmy wyprofilowali, utwardzili drogę natomiast do
terenu zabudowanego w Strachocinie położony został też asfalt wspólnie z PGNiG. Dziękuję.
Ad. 19 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia
świąteczne.
Następnie słowami: „ Zamykam obrady XXXI sesji zwyczajnej Rady Powiatu
IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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