Protokół
V sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 23 lutego 2011r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie V sesji nadzwyczajnej 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 19 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni
Pani Agnieszka Haduch i Pan Sebastian Niżnik. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do
niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza dzisiejszej sesji, został powołany według kolejności radny, Pan Adam Drozd.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2).
Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał
powyższy porządek obrad pod głosowanie. Za porządkiem obrad głosowało 19 radnych,
przeciw-0, wstrzymało się -0. Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zwrot
wypracowanych dochodów dla szkół i placówek oświatowych oraz na opracowanie
audytów energetycznych i projektów budowlanych dla obiektów oświatowych.
( druk nr 26).

Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poprosił Komisję Budżetu i Komisję Oświaty o wyrażenie
opinii do przeczytanego projektu uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna do projektu
uchwały druk nr 26;
Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki – opinia pozytywna do projektu uchwały druk nr 26;

Pan Robert Pieszczoch – czy w przedmiotowej uchwale ktoś z Pań i Panów radnych chciałby
zabrać głos? Proszę Pan radny Waldemar Szybiak.
Pan Waldemar Szybiak - na początku miałbym apel aby nie łączyć i nie kumulować tych
uchwał oświatowych w jedną, bo myślę, że wszyscy są za tym żeby do szkół zwrócić
pieniądze przez nich wypracowane co jest oczywiste, natomiast do następnych punktów to
mam dwa pytania do Pana Starosty jeżeli można. Poprzednia Rada i Zarząd wykonywały też
audyty energetyczne z tym, że to ma być aktualizacja tak?
Wicestarosta Pan Wacław Krawczyk – nowe mają być zrobione, tamte nie wiem jaki okres
ważności ale mają być uaktualnione.
Pan Waldemar Szybiak – drugie pytanie, była też wykonana pełna dokumentacja projektowa.
I ona jest w Starostwie. Dlatego moje pytanie jest, dlaczego drugi raz ją robimy?

Pani Zofia Krzanowska, Naczelnik Wydziału Oświaty – Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado. Jeżeli chodzi o audyty to już Pan Starosta odpowiedział, muszą być wykonane nowe w
związku z nowelizacją rozporządzenia czy ustawy w sprawie audytu. Natomiast jeśli chodzi
o projekty budowlane ja się nie mogę na ten temat wypowiadać, ponieważ jako wydział
oświaty to nie orientujemy się jakie tu są konieczności.
Pan Waldemar Szybiak – ale te projekty są prawda?
Pani Zofia Krzanowska – z tego co wiem jak była termomodernizacja ZS Nr 3 i 4, to nie
można się było na nich opierać ponieważ zakres prac był za mały w stosunku do tego co
zostało wykonane.
Pan Waldemar Szybiak –jest to sytuacja trochę skomplikowana bo można sobie było
wyobrazić, że jeżeli zostały wykonane projekty, ktoś je przyjął sprawdził, że np. są złe i
odrzucił. W tej chwili sytuacja jest taka bo nikt z Zarządu nie zaprzecza że te projekty są, nie
wiadomo dlaczego robimy nowe projekty na te same zadania. Tutaj to wymaga jednak
pewnego wyjaśnienia. Nie blokując szczytnej idei za którą w tamtej kadencji sam mnóstwo
się nachodziłem ale żebyśmy nie wydawali dwa razy tych samych pieniędzy.
Pan Robert Pieszczoch – Pani Skarbnik, czy Pani potrafi odpowiedzieć ?
Pani Krystyna Chrząszcz – raczej nie.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Starosto.
Pan Waldemar Szybiak – i dlatego teraz tu mamy sytuację z kumulacją tych uchwał. Bo co do
zwrotów nie ma problemu. Natomiast tu nikt nie odpowie na to pytanie podstawowe. To jest
podstawowe, bo jednak to jest kwota 100.000 zł, którą jeszcze raz chcemy wydać na projekty.
Wicestarosta, Pan Wacław Krawczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Może zróbmy
tak, zagłosujmy tylko zwroty, natomiast pozostałą część sesja ma być za tydzień czasu, w
następny piątek i drugą część byśmy przegłosowali.

Pan Robert Pieszczoch – tylko, że teraz trzeba by było przeredagować uchwałę. Treść
uchwały trzeba by było przeredagować bo w takiej formie nie może ona być głosowana.
Pan Waldemar Szybiak – tzn. ja proponuję jeżeli mogę zgłosić taki wniosek, jeżeli faktycznie
sesja ma być za tydzień to proponuję tą uchwałę przesunąć na następną sesję. Nie wiem czy
Państwo podzielacie moje zdanie ale jest to sytuacja dość kuriozalna.
Pan Robert Pieszczoch – jeszcze bym prosił Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik – ewentualnie wtedy podzielimy te uchwały. Zwroty zrobimy osobno i tamte
rzeczy osobno.
Pan Robert Pieszczoch – ja chciałem tylko zapytać czy szkoły wytrzymają ten jeden tydzień.
Pani Skarbnik – tak.
Pan Robert Pieszczoch – proponował bym wniosek radnego Pana Szybiaka tylko bardzo bym
prosił o sprecyzowanie i przegłosujemy wniosek.
Pan Waldemar Szybiak – proponuję przesunąć projekt uchwały druk nr 26 na
najbliższą sesję.
Pan Robert Pieszczoch – kto z Pań i Panów radnych
głosowało - 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.

kolejną

jest za przyjęciem wniosku? Za

Wobec powyższego projekt uchwały ( zał. nr 3 do protokołu) druk nr 26 został przełożony na
kolejną sesję.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości
122.083 zł na realizację projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap
VII. Rewitalizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi ulicami.” ( druk nr 27).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poprosił Komisję Budżetu i Komisję Oświaty o wyrażenie
opinii do przeczytanego projektu uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna do projektu
uchwały druk nr 27;
Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki – opinia pozytywna do projektu uchwały druk nr 27;
Pan Roman Konieczny – chciałbym się zapytać jaki będziemy mieć konkretny uzysk metrów
kwadratowych z tych stu iluś tysięcy powierzchni użytkowej.

Pani Zofia Krzanowska – jeżeli chodzi o nasz zakres prac jaki będzie wykonywany, to będzie
remont polegający na tym, planowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania łącznie
z kotłem gazowym, który jest w kotłowni, następnie remont wejścia na strych, zmiana
schodów, cyklinowanie parkietu i malowanie ścian oraz zmiana okitowania okien malowanie
i czyszczenie okien.
Pan Roman Konieczny – to może inaczej zapytam. Jaka była poprzednia kwota bez wejścia
na strych.
Pani Zofia Krzanowska – kwota była ta sama, kwota była 150.000 zł z tym, że tam był inny
udział procentowy wkładu własnego i dofinansowania. Wtedy wkład własny wynosił w
granicach 23.000 zł a dofinansowanie około 127.000 zł, natomiast teraz jest inna proporcja,
jest większy wkład własny.
Pan Roman Konieczny – a z czego to wynika?
Pani Zofia Krzanowska – my jesteśmy partnerem dla Miasta Sanoka który składa projekt i to
wynika z dofinansowania jakie jest możliwe do uzyskania. Kiedyś to było w granicach 25%
do 75% w tej chwili są inne proporcje.
Pan Roman Konieczny –czyli zmieniły się założenia programu rewitalizacji?
Pani Zofia Krzanowska – chyba tak, ja tak do końca nie jestem też zorientowana. Wiem, że
tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
Pan Roman Konieczny- nie wiem czy Państwo radni są zorientowani…
Pan Robert Pieszczoch – Panie radny ja bardzo bym prosił żeby to było pytanie odpowiedź bo
to się tworzy monolog.
Pan Roman Konieczny – wiem, ale ja po prostu chciałem uzyskać odpowiedź konkretną a
uzyskuję odpowiedź ogólną.
Pani Zofia Krzanowska – jeżeli chodzi o tą powierzchnię to tak jak Państwo pamiętacie, miała
być kiedyś dodatkowa powierzchnia uzyskana w wyniku adaptacji strychu to nie opłacało się.
W związku z czym taka decyzja została podjęta że będą wykonywane prace remontowe.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tutaj uzupełnię bo jednym z
elementów tego projektu w części dotyczącej MDK jest wykonanie iluminacji podświetlenia
elewacji czyli całego budynku MDK –u, ponieważ jest to w ramach jednego dużego projektu,
który dotyczy Placu św. Michała, ulicy Piłsudskiego, Wałowej, Grzegorza i części ul.
Kazimierza Wielkiego. Wartość tego projektu wynosi 9.667.000 zł w tym wkład własny
1.548.000 zł, a 122.083 zł to udział powiatu w części tego wkładu. Wiadomo jest że zostały
podjęte starania o to żeby cały wkład własny, cała wartość wkładu własnego została pokryta
w montażu finansowym również ze środków zewnętrznych pochodzących od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Jest to kwota, która jest potrzebna do tego żeby zaktualizować
projekt bo takie były wymagania instytucji zarządzającej dot. tego projektu. Wczoraj Rada
Miasta podjęła uchwałę o wkładzie własnym na kwotę 682.000 zł tylko na ten 2011 rok,

później jeszcze jest 866.000 zł na lata 2012-2013. Natomiast ten wkład o którym tu mówimy
122.083 zł jest wyłącznie wkładem własnym na ten rok i nie będzie go już po stronie powiatu
w następnych latach. Nie wiem czy akurat jest sens przeliczać na metry kwadratowe
powierzchni bo to jest wydaje mi się zbyt szczegółowe do tego, żeby w takich kategoriach
operować.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję czy jeszcze ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę przechodzimy do głosowania.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -1 radny.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 32 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości
122.083 zł na realizację projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII.
Rewitalizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi ulicami,” została podjęta i stanowi zał.
nr 4 do protokołu.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 1.520.000 zł na
zadanie: „Budowa mostu przez rzekę Kalniczka w m. Łukowe w ciągu drogi powiatowej
Nr 2257R Tarnawa-Kalnica w km 5+055 wraz z dojazdami.” ( druk nr 28).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poprosił Komisję Budżetu i Komisję Transportu o
wyrażenie opinii do przeczytanego projektu uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna do projektu
uchwały druk nr 28;
Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
opinia pozytywna do projektu uchwały druk nr 28;
Pan Robert Pieszczoch poddał projekt powyższej uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3
radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 31 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 1.520.000
zł na zadanie: „Budowa mostu przez rzekę Kalniczka w m. Łukowe w ciągu drogi powiatowej
Nr 2257R Tarnawa-Kalnica w km 5+055 wraz z dojazdami,” została podjęta i stanowi zał. nr
5 do protokołu.

Ad. 7 Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam
obrady V sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska

