Protokół
XXI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 13 kwietnia 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXI 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 19 radnych. Lista obecności stanowi zał.
Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXI sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Tadeusz
Nabywaniec.
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 18 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 raz. Komisja zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Rozpatrzono bieżącą korespondencję. M.in. była prośba dyrektora oddziału
laryngologii w Sanoku o dofinansowanie 45.000 zł. Po analizie pisma komisja
zaakceptowała tą prośbę i skierowała pismo do Zarządu o pozytywne rozpatrzenie
prośby. Następnie komisja postanowiła zwrócić się do dyrektora SPZOZ w Sanoku
Pana Adama Simbaba z prośbą o ustosunkowanie się do analizy ekonomicznofinansowej SPZOZ w Sanoku przeprowadzonej w listopadzie 2011r.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Komisja wydała opinię do projektów uchwał na sesję.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. W okresie międzysesyjnym
Komisja spotkała się dwa razy w dniu 04.04.br., i 12.04.2012r. W dniu 4 kwietnia
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obecni byli Pan Przewodniczący Rady Robert Pieszczoch, członek Zarządu Pan Jan
Chowaniec, dyrektor PZD Pan Kazimierz Dwornik, Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Dróg Pan Michał Cyran oraz członkowie Komisji Transportu. Omawiano sprawy
związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Omówiono skargi
użytkowników dróg, nieprawidłowości związane z zimowym utrzymaniem dróg.
Przedstawiono wstępnie propozycje zmian do przemyślenia przez członków Komisji
Transportu. Komisja w przedmiotowej sprawie zostanie zwołana po raz kolejny
celem przedstawienia konkretnych propozycji. Padły m.in. takie pytania jak, czy
przekazywać gminom środki finansowe na utrzymanie dróg w okresie zimowym.
Czy i w jaki sposób zorganizować odbieranie i przekazywanie informacji
użytkownikom dróg powiatowych dot. stanu nawierzchni dróg, zdarzeń na drogach,
itp. Jakie materiały dopuścić do stosowania przy posypywaniu nawierzchni dróg jak
dzielić zadania przy konstruowaniu zamówienia do zimowego utrzymania dróg.
Kolejnym problemem jakim zajmowała się komisja są sprawy związane z letnim
utrzymaniem dróg. Omówiono harmonogram i zaawansowanie remontów na
drogach powiatowych. Potrzeby w zakresie remontów przedstawił Dyrektor PZD
Pan Kazimierz Dwornik. Przedstawiono uwagi dot. stanu dróg. Wstępnie ustalono
termin objazdu dróg powiatowych przez członków Komisji Transportu. Pan
Dyrektor PZD na zadane pytanie czy służby utrzymaniowe dróg miasta Sanoka, nie
powiatu Sanoka tylko miasta Sanoka, wykonywały jakiekolwiek prace na drogach
powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Sanoka w
zastępstwie za służby powiatu zaprzeczył, jednocześnie odpowiadając, że sytuacja
taka nie miała miejsca. Przypomnę, że na XXII sesji Rady Miasta Sanoka w dniu
29.03. br. takie informacje zostały publicznie przekazane. Informujemy zatem, że
prace związane z malowaniem oznakowania poziomego, czyszczeniem nawierzchni
po zimowym utrzymaniu dróg, służby powiatu sanockiego wykonują we własnym
zakresie bądź w ramach zamówień publicznych zlecają do wykonania. Ponowiono
prośbę do Zarządu Powiatu dot. zlecenia wykonania mapy do celów projektowych
ciągu drogi Sanoczek –Płowce-Stroże - ul. Stróżowska. Mapa służyła by do
koncepcji przebiegu trasy co pozwoli na rzeczywistą ocenę kosztów oraz wykonanie
ewentualnej
dokumentacji.
Przedstawiono
członkom
komisji
bieżącą
korespondencję.
W dniu 12.04.br. na kolejnym posiedzeniu komisji zaopiniowano projekty uchwał.
Pani Skarbnik Krystyna Chrząszcz przedstawiła powody anulowania dwóch uchwał
przez RIO. Przedstawiono członkom Komisji bieżącą korespondencję. Pan Paweł
Czech ponowił wniosek do Zarządu dot. zlecenia wykonania mapy do celów
projektowych ciągu drogi Sanoczek –Płowce - Stroże - ul. Stróżowska.
W tym momencie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch powitał na sesji
Marszałka Pana Sławomira Miklicza.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
pan Stanisław Fal. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Sprawozdanie stanowi zał.
nr 5 do protokołu.
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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 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – cztery z pięciu projektów już złożonych do programu
transgranicznego Polska –Białoruś-Ukraina, czyli projekt MDK, dwa projekty naszego
szpitala oraz jeden z dwóch projektów Starostwa Powiatowego w Sanoku złożonych wspólnie
z Powiatową Strażą Pożarną przeszły ocenę formalną. Projekt tzw. drogowy jest jeszcze w
trakcie oceny. Pozostałe wnioski poddawane są ocenie merytorycznej.
Zapraszam wszystkich na wspólną imprezę której organizatorem jest klub motocyklowy
„Piraci z Sanoka” na akcję Motoserce. Jest to zbiórka krwi. Powiat sanocki włączył się w tą
akcję. Impreza odbędzie się 21 kwietnia na sanockim skansenie. Będzie m.in. podstawiony
krwiobóz, każdy może włączyć się aktywnie w akcję oddając krew.
Na koniec z uwagi na to, że gości u nas Pan Marszałek Miklicz na sesji, chciałbym mu
serdecznie podziękować za dotychczasowe wsparcie, które otrzymujemy w jego osobie, za to,
że możemy zawsze na niego liczyć i że efekty tej współpracy są odzwierciedlone w naszych
uchwałach nawet podejmowanych dzisiaj. Serdecznie dziękujemy.
Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 230 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/213/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2012r. ( druk 234).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 230 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/213/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r., została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 231 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. ( kwota 5.000 zł –dotacja dla Placówki Straży Granicznej w
Sanoku) ( druk 235).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 231 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. ( kwota 5.000 zł –dotacja dla Placówki Straży Granicznej w Sanoku),
została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
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Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 232 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. ( kwota 162.500 zł – wprowadzenie promesy na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych) ( druk 236).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 232 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. ( kwota 162.500 zł – wprowadzenie promesy na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych), została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 233 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. oraz uchylenia Uchwały Nr XIX/217/2012 Rady Powiatu w
Sanoku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. ( kwota 43.000 zł –uchwała precyzuje zadania zlecone do realizacji
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2012r. ( druk 237).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma zapytania do
przedstawionego projektu uchwały?
Pan Józef Baszak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Gdy uchwalaliśmy w czwartym
kwartale uchwałę Rady Powiatu w temacie uczestniczenia w organizacjach pozarządowych i
wytyczenia sobie tych celów, rozczarowanie nasze jako sanockiej fundacji i ochrony zdrowia
wynika z załącznika do tej uchwały z 28 lutego br. Mianowicie tematyka, a praktycznie jej
brak, całkowicie nas pozbawiły jakiejkolwiek inicjatywy w tym temacie. W dziedzinie
ochrony promocji zdrowia proponuje się wszystko, tylko nie konkretne działanie w tym
temacie. Na zarządzie Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia w styczniu podjęliśmy decyzję,
że w ramach tej kwoty 5.000 zł, dodalibyśmy swoje i dodaliby wszyscy inni i chcieliśmy
zrobić dla wszystkich maturzystów powiatu sanockiego bieżącego roku, badania w zakresie
oznaczenia grupy krwi każdemu jednemu, morfologię pełną oraz EKG. I wydać na to
odpowiednie dokumenty poprzez organy, które w szpitalu w tej chwili wydają te dokumenty.
Niestety ten załącznik nie powoduje to absolutnie w tym temacie. Bo cóż można zrobić w
zwiększeniu świadomości w organizacji, w promocji. Tematy te powinny stać się
fundamentalną zasadą każdego dyrektora szkoły, każdej dyrektorki szkoły, bowiem tam są
zatrudnieni nauczyciele biologowie a jeżeli ich nie ma to można było poprosić skądś indziej i
na godzinie obywatelskiego wychowania przedstawić to młodzieży to co tu jest napisane. A to
są po prostu pieniądze te 5.000 zł przeznaczone do wyrzucenia. My na dzień dzisiejszy
jesteśmy tydzień przed maturami i nie jesteśmy zdolni naprawić tego tematu. Dzieci się teraz
uczą do matury. Zapowiadamy, że nie popuścimy tego tematu bo to jest bardzo istotna
sprawa. Nie będę głosował w ogóle na ten temat bo nie odpowiada mi ta treść tej ochronie
zdrowia.
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Starosta, Pan Sebastian Niżnik – nic nie stoi na przeszkodzie, niestety byliśmy zmuszeni
ustawa nas zobligowała do tego, żebyśmy wprowadzili tą uchwałę i zrobiliśmy to w tym
czasie w którym byliśmy zobligowani także tu na czas nie mieliśmy wpływu. Zawsze można
objąć grupę niższą wiekowo, czyli np. drugie klasy, grupa krwi się nie zmieni przez rok.
Jeżeli chodzi o trzecią rzecz to ja zachęcam do złożenia wniosku. Państwo nie złożyliście
wniosku. Także trudno jest teraz oceniać, czy dostalibyście pieniądze czy nie dostalibyście.
Żaden wniosek do tego priorytetu nie wpłynął. Ja zachęcam, proszę złożyć, myślę, że nie było
by żadnych przeciwskazań żeby na tą akcję o której Pan mówił te pieniądze się znalazły.
Tylko trzeba złożyć wniosek.
Pan Józef Baszak – ale nie obejmiemy już grup maturzystów, dlatego, że nie znajdziemy
czasu. My się zastanowimy i odpowiedni wniosek złożymy w tym temacie.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 233 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. oraz uchylenia Uchwały Nr XIX/217/2012 Rady Powiatu w Sanoku z
dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012r.
( kwota 43.000 zł –uchwała precyzuje zadania zlecone do realizacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2012r.), została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały Nr 234 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. ( kwota 775.954 zł –wprowadzenie wolnych środków finansowych
z 2011r. na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz zadania służące ochronie
środowiska) ( druk 238).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego, uchwała Nr 234 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. ( kwota 775.954 zł –wprowadzenie wolnych środków finansowych z
2011r. na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz zadania służące ochronie
środowiska), została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 235 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. (kwota 111.579 zł –wprowadzenie zadania „Modernizacja
nawierzchni kortów tenisowych przy ZS Nr 4 w Sanoku) ( druk 239).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
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Przy 15 głosach za, uchwała Nr 235 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. (kwota 111.579 zł –wprowadzenie zadania „Modernizacja nawierzchni
kortów tenisowych przy ZS Nr 4 w Sanoku), została podjęta i stanowi zał. nr 14 do
protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 236 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 610.579 zł-wprowadzenie zadania „Budowa hali
sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w
Sanoku”) ( druk 240).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 236 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 610.579 zł-wprowadzenie zadania „Budowa hali sportowej z
łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku”), została
podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 237 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem
technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku”-na lata 2013-2014. ( druk 241).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 237 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na
działce 1433/6 przy I LO w Sanoku”-na lata 2013-2014, została podjęta i stanowi zał. nr 16
do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 238 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 70.568 zł –zabezpieczenie środków finansowych na
montaż instalacji solarnej w Domu Dziecka w Sanoku) ( druk 242).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 238 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 70.568 zł –zabezpieczenie środków finansowych na montaż
instalacji solarnej w Domu Dziecka w Sanoku), została podjęta i stanowi zał. nr 17 do
protokołu.
7

Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 239 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2012 -2023 ( druk 243).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 239 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2012 -2023, została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 240 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3.
pn. „System Zielonych Inwestycji (GIS –Green Inwestment Scheme) Część 1)
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” ( druk 244).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Wobec powyższego uchwała Nr 240 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn.
„System Zielonych Inwestycji (GIS –Green Inwestment Scheme) Część 1) Zarządzanie
energią w budynkach użyteczności publicznej”, została podjęta i stanowi zał. nr 19 do
protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 241 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego” ( druk 245).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymał się- 1 radny.
Przy 16 głosach „za” i jednym głosie wstrzymującym, uchwała Nr 241 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek
Powiatu Sanockiego,” została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 242 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 180.000 zł - zmiana nazw zadań inwestycyjnych) ( druk 246).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
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Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 242 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( 180.000 zł - zmiana nazw zadań inwestycyjnych), została podjęta i
stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 243 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości
lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy
zastępczej. ( druk 247).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 243 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty
dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, została podjęta i
stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 20 Przyjęcie Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku za 2011 rok. ( druk 248).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś ma pytania do
przedstawionego Sprawozdania?
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym zapytać o
taką rzecz. Na stronie 5 przeczytałem „na terenie powiatu sanockiego znajdują się
miejscowości, w których nie ma sieci wodociągowej.” Mam pytanie o jakie to miejscowości
chodzi? I w kolejnym akapicie jest stwierdzenie cytuję: „stwierdza się występowanie na
terenie powiatu obszarów całkowicie pozbawionych zaopatrzenia w wodę, której jakość nie
jest systematycznie kontrolowana”. O jakie obszary chodzi gdzie całkowicie są pozbawione
zaopatrzenia w wodę?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - myślę, że poza Gminą Miasta Sanoka każda Gmina ma
problemy z miejscowościami, które nie są objęte wodociągami. Jeżeli chcielibyśmy je
wymienić to jest ich bardzo dużo. Nie ma w 100% zwodociągowanych gmin. Podobnie jest
kwestia z dowozem wody czystej i tej kontroli. Niestety my na to wpływu nie mamy, to jest
tylko spostrzeżenie komisji. Ale zgłaszamy ten problem, że taki problem jest. Zresztą przy
okazji ostatnich wydarzeń, które miały miejsce przy skażeniu tego wodociągu to też był
kłopot z dowożeniem wody. To też jest problem, który dotyczy wszystkich.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższe Sprawozdanie pod
głosowanie.
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Za przyjęciem Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2011 rok, głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny. Sprawozdanie zostało
przyjęte i stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Ad. 21 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań brak.
Ad. 22 Wnioski i oświadczenia.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 21 -szego
mamy wykład prof. Czarneckiego na temat apiterapi tzn. leczenia miodem, produktami
pszczelymi. Myśmy wcześniej dla pszczelarzy organizowali jako powiat taki wykład,
naprawdę znakomity człowiek, profesor farmakologii. Tematyka w sobotę 21-szego będzie
dotyczyła leczenia apiterapii starszego wieku. Na ostatnim wykładzie, to było 1,5 miesiąca
temu to było poświęcone w ogóle użyciu produktów pszczelich. Bardzo zapraszam, chętnych
z rodzinami do Sanockiego Domu Kultury na godz. 1000, 21 kwietnia br. Zapraszam również
Wysoką Radę.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zwrócić uwagę na
rzecz dotyczącą remontu przez służby kolejowe PKP, czy którejś z tych spółek, przejazdów
kolejowych. Proszę Państwa świetnie, że po kilkudziesięciu latach tego typu modernizacje
sieci kolejowych zostały wykonane ale zostały ślady niedokończonych przez nich robót w
okolicy przejazdów kolejowych. I tak jest na ulicy Sienkiewicza m.in. przecież droga
powiatowa wyremontowana przez powiat kilka lat temu, to samo jest na ul. Konarskiego, to
samo jest na ul. Wesołej, co prawda nie jest to już droga powiatowa. I kolejna sprawa tu Pan
Przewodniczący Komisji Pan Marek Szpara poruszył temat dot. pozimowych porządków na
drogach i oznakowania. Ja apeluję o sprawy dot. oznakowania przejść drogowych a
szczególnie na ul. Jagiellońskiej i w okolicy mostu na ul. Konarskiego, mówiliśmy o
przesunięciu tego przejścia. Kolejna sprawa, ulica Konopnickiej, jest pewne zwężenie na
odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Tysiąclecia a ul. Kruczą uniemożliwiający
praktycznie w jakikolwiek sposób bezpieczne, bezkolizyjne przejście. Gdyby była możliwość
rozwiązania, oddzielenia tego pasami, liniami, oddzielającymi jezdnię od tej części traktu
pieszego to myślę, że w jakiś sposób by poprawiło bezpieczeństwo na tej drodze. Dziękuję.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – ten problem jest nam znany jeżeli chodzi o kwestie związane
z przejazdami kolejowymi, Pan Dwornik prowadzi sprawę. Po 15 kwietnia ma być kończenie
tych remontów przejazdów kolejowych. Jeżeli chodzi o kwestie związane z malowaniem
oznakowania poziomego na drodze, jeszcze nie są odpowiednie temperatury by prowadzić
tego typu prace. Czekamy na wyższe temperatury, wówczas te wszystkie sprawy będą
kontynuowane.
Pan Marszałek Sławomir Miklicz – Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Ja
na wstępie po raz kolejny mając okazję być na sesji Rady Powiatu chciałem podziękować
Panu Przewodniczącemu za to, że zawsze pamięta i to też do Państwa Radnych mówię
zawsze na każdą sesję otrzymuję zaproszenie. Jest mi niezwykle miło z tego powodu, i jak
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tylko mogę to staram się uczestniczyć. Dzisiaj akurat byłem na pięknej uroczystości w
Brzozowie na otwarciu nowego pawilonu onkologicznego, bardzo nowoczesny, pięknie
zrobiony, który przy udziale środków budżetu województwa i Starostwa Powiatowego został
sfinansowany, tak przy okazji mówię bo to też problem onkologiczny dotyczy znacznie
szerszego terenu niż powiatu brzozowskiego. Chciałbym też pogratulować w mojej ocenie
słusznej decyzji odnośnie podjęcia nowej inwestycji sali sportowej przy I LO. Ja Państwu w
dwóch zdaniach powiem, jak to mniej więcej wyglądało. Myśmy na Zarządzie przyjęli taką
zasadę, że w pierwszej kolejności otrzymują dofinansowanie sale, Gminy w których nie ma
do tej pory w ogóle sali gimnastycznej. Blisko nas a na terenie powiatu sanockiego jest taka
jedna gmina, która nie ma żadnej sali gimnastycznej. Gmina, którą reprezentuje członek
Zarządu Pan Jan Chowaniec i ta sala dostała w pierwszej kolejności i Gmina Baligród bo to są
dwie gminy na terenie woj. Podkarpackiego, które nie miały w ogóle żadnej sali
gimnastycznej. W dalszej kolejności zgodnie z wnioskami złożonymi ocenialiśmy te wnioski
i Zarząd decydował, które zadania będą realizowane. Teraz to oczywiście musi trafić na
sejmik. Sejmik mamy 30 kwietnia. Do tego była potrzebna też ta uchwała, którą Państwo
dzisiaj podjęliście, żeby wykazać, że macie środki własne i zaangażujecie już do tego zadania
bo jest to program rozwoju bazy sportowej, który wspiera zadania kontynuowane, czyli te
które w jakiś sposób są zaczęte a dokumentacja i pozwolenie na budowę już jest traktowane
jako inwestycja rozpoczęta. Natomiast co do Sprawozdania Starosty to nie usłyszałem ale
powiem też że mieliśmy i spotkanie z Panią Marszałek Kowalską w sprawie m.in. Muzeum
Historycznego i planów, które mamy względem tego Muzeum. Otóż pewne kłopoty zupełnie
formalne pojawiły się na drodze co do tych celów, które wyznaczyliśmy sobie na wspólnym
posiedzeniu Zarządów, Zarządu Powiatu Sanockiego i Zarządu Województwa. Mam nadzieję,
że uda się te formalne względy w jakiś sposób przezwyciężyć, natomiast na pewno wola
Zarządu co do rozwiązań takich aby ewentualnie Muzeum Historyczne współprowadzić z
Państwem wola Zarządu tutaj była. Natomiast nie mogliśmy tej uchwały podjąć, ponieważ
jest to zadanie wieloletnie zgodnie z nową ustawą musiało by wejść do WPF-u naszego a z
tym mamy pewien kłopot. Ale będziemy analizować tą sytuację być może znajdzie się jakieś
rozwiązanie takie, które będzie pozytywne i dla Samorządu Województwa i dla Samorządu
Powiatowego. Oczywiście mówimy tu nie o problemie dotacji bo takową już od 5 lat
udzielamy, ale chodzi o to aby ubrać to w ramy współpracy by była to umowa długoletnia,
która będzie dawała pewną stabilność dla Muzeum Historycznego dla jego funkcjonowania.
Jeszcze na zakończenie powiem, że Rada Powiatu Sanockiego, Powiat Sanocki jest bardzo
widoczny na forum województwa a myślę, że tutaj Państwo też to widzicie. Wiele środków
się pozyskuje, Zarząd Powiatu jest aktywny też i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wiele
środków m.in. Starosta Krawczyk, który często tam jeździ są pozyskiwane na działalność
związaną z oświatą czy też Starosta, członkowie Zarządu, pozostali również bywają w
Urzędzie Marszałkowskim i ja mam takie odczucie i dumny z tego jestem, że akurat powiat
tak aktywnie działa na forum województwa i słychać o Was, słychać o Radzie Powiatu i
słychać o Zarządzie Powiatu, słychać o powiecie sanockim. Dziękuję.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, ja tutaj chciałem powiedzieć, że z ogromnym
bólem podnosiłem rękę jeżeli chodzi o głosowanie za tą nową inwestycją czyli salą
gimnastyczną przy I LO, jednak chcę zawnioskować do Zarządu aby nie zapominać o
priorytecie który zakładaliśmy od początku czyli o przeniesieniu starego szpitala, oddziałów
w starym szpitalu do nowych obiektów. I tak po cichu Marszałek Miklicz zapewnia, że
będzie nas wspierał ze wszystkich sił i zrobi wszystko żeby te oddziały zostały przeniesione
do nowego szpitala. Więc wnioskuję do Zarządu aby wzięto na tapetę w tej chwili już
przeniesienie dwóch oddziałów ze starego szpitala do nowego.
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Pan Robert Pieszczoch – Panie Radny myślę, że intencją nas wszystkich jak tu siedzimy
dwudziestu jeden, jest troska o szpital sanocki i na pewno jest to głos nas wszystkich.
Starosta Pan Sebastian Niżnik - jest mi niezmiernie przykro, że podczas mojego wystąpienia
na początku jak relacjonowałem swoje sprawozdanie większość osób rozmawia i myślę, że
Panu radnemu Drozdowi umknęło uwadze to, że mówiłem o tym iż nasz wniosek złożony do
Polska-Białoruś-Ukraina programu transgranicznego przeszedł ocenę formalną. Ten wniosek
m.in. obejmuje przeniesienie tych oddziałów. Także zabiegamy też o te środki i nie jest to
temat który jest nam obojętny. Tylko skutecznie z uporem realizujemy to zadanie również.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję Panie Starosto. Panie i Panowie Radni ja tylko pragnę
przypomnieć, że oświadczenia majątkowe składamy do końca kwietnia. Zamykam punkt 22
wnioski i oświadczenia. Przechodzimy do punktu 23.
Ad. 23 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXI sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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