Protokół
LIV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 30 czerwca 2014r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie
LIV 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 18 radnych. (Pan Wacław Krawczyk uczestniczył w drugiej
połowie posiedzenia obrad.) Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza LIV 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).
W między czasie do Prezydium Rady wpłynął wniosek pilności – dwa projekty uchwał: druk
nr 611 i 612.
Przewodniczący zaproponował aby projekt uchwały druk nr 611 umieścić w punkcie 18,
natomiast projekt uchwały druk nr 612 w punkcie 19. Wtedy punkty:
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad sesji.
Zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś inne propozycje do porządku obrad?
Nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan Robert Pieszczoch poddał zmieniony porządek obrad
pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
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 Komisji
Pan Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Wiceprzewodniczący Komisji Pan
Józef Baszak. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
obradowała na posiedzeniu w dniu 30 czerwca br. Zaopiniowała pozytywnie dwa
projekty uchwał druk 605 i druk 609. Gościem Komisji był Przewodniczący
Związków Zawodowych „Solidarność” Pan Tomasz Przystasz, który przedstawił
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obawy środowiska oświatowego szkół średnich dotyczących niedoborów środków
finansowych w jednostkach oświatowych i Przewodniczący zwrócił się z prośbą do
Komisji o poparcie możliwości jego wystąpienia na dzisiejszej sesji w temacie
oświaty w punkcie wnioski i oświadczenia.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja obradowała w dniu
24 kwietnia i 3 czerwca 2014r. W drugim posiedzeniu obecni byli Pani Skarbnik i
Naczelnik Wydziału Architektury. Komisja w czasie posiedzeń zajmowała się przede
wszystkim analizą sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 a także
rozpatrywała skargę, która wpłynęła do komisji. Szczegóły pracy na komisjach będą
przedstawione w dalszej części sesji.

Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady
Powiatu.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Sanoku stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto mam do Pana
pytanie bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Mówił Pan o wybudowanej sali sportowej przy
I LO, mówił Pan o inwestycji która wartuje blisko 3.500.000 zł, a w kolejnym zdaniu przekazał
Pan, że potrzebne środki Starostwo pozyskało stąd i stad. Czy mam rozumieć że pozyskało
3.500.000 zł, czy jednak jakąś inną kwotę? Potrzebne środki, ja rozumiem, że 3.500.000 zł.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - nie, to się nie zmieniło Panie radny. Cały czas to zadanie jest
realizowane kwotą którą otrzymaliśmy z tych programów to jest kwota niezmiennie 960.000
zł. Oprócz tego tak jak informowałem, wystąpiliśmy do Ministra Sportu, otrzymaliśmy
informację że oczywiście te środki mogą być uruchomione ale musi być inicjatywa ze strony
Urzędu Marszałkowskiego dlatego dzisiaj przesłaliśmy faksem a także drogą pocztową pismo
z prośbą do Marszałka Województwa aby wystąpił w naszym imieniu o dodatkowe środki
ponieważ jest taka możliwość.
Ad. 6 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku za 2013 rok. (druk 590).
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Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do
przedstawionego Sprawozdania?
Pytań brak.
Wobec powyższego Pan Robert Pieszczoch poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.
Za przyjęciem Sprawozdania głosowało 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Przy 16 głosach za, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku za 2013 rok, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 7 Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu
Sanockiego”. (druk 591).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch, zapytał czy są pytania do przedstawionej
informacji pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu sanockiego”?
Pytań brak.
Informacja powyższa została przyjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 8 Przyjęcie Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie Powiatu Sanockiego w roku 2013 (druk 592).
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do
przedstawionego Sprawozdania?
Pytań brak.
Przewodniczący Rady poinformował iż powyższego Sprawozdania nie głosuje się.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 9 Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sanoku za 2013 rok.:
a) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2013 rok.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik. Pan Starosta odczytał Sprawozdanie
z realizacji budżetu za 2013 rok. Sprawozdanie stanowi zał. nr 13 do protokołu.
b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za 2013 rok ( druk
593 ).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że Radni otrzymali powyższe
sprawozdanie finansowe. Zapytał czy są pytania do przedstawionego Sprawozdania?
Pytań brak.
Sprawozdanie finansowe stanowi zał. nr 14 do protokołu.
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c) Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch powiedział, że Państwo Radni otrzymali
informację o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
Wobec braku pytań Przewodniczący przeszedł do następnego punktu.
d) Odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu
w Sanoku z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.
Opinię RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania
budżetu Powiatu za 2013 rok, odczytała Pani Krystyna Chrząszcz Skarbnik Powiatu. Opinia
stanowi zał. nr 15 do protokołu.
e) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu
Sanockiego za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego.
Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2013
oraz sprawozdania finansowego odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam
Drozd. Opinia stanowi zał. nr 16 do protokołu.
f) Podjęcie uchwały Nr 566 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu ( druk 601).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 4 radnych, wstrzymało się - 2
radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 566 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
g) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Sanoku za 2013 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sanoku za 2013
rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Drozd. Wniosek stanowi zał. nr
18 do protokołu.

h) odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2013 rok.
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Opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Drozd. Opinia RIO
stanowi zał. nr 19 do protokołu.

i) Dyskusja
Pan Adam Drozd - Panie Przewodniczący, Stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w związku z uzasadnieniem RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo radni.
Chcę stwierdzić, że uzasadnienie RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej jest manipulacją RIO w
stosunku do radnych powiatu sanockiego, gdyż RIO wydaje tylko opinię a Komisja Rewizyjna
przedstawia wniosek o absolutorium. Radni, tak Komisji Rewizyjnej jak i powiatu sanockiego
głosują w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium według własnego uznania,
znajomości sprawy i sumienia i nikt nie może zmuszać radnych do głosowania inaczej. Opinia
RIO może być pomocna ale nigdy nie jest opinią ostateczną. Tak mówi orzecznictwo Szanowni
Państwo. Wskazywane przez Komisję Rewizyjną argumenty m.in. o zadłużeniach o
nietrafionych inwestycjach o pozyskiwaniu skromnych środków unijnych, znacznie mniejsze
niż te, które wskazywał Starosta i Zarząd przed podejmowaniem uchwał umocowane są w
dokumentach budżetowych, których RIO w ogóle nie analizuje, gdyż izba sprawdza plan
budżetu po stronie dochodów i wydatków a to, że wydatki finansowane przede wszystkim są z
kredytu RIO nie interesuje, a nas radnych zdecydowanie tak. Gdyby Szanowni Państwo zapisać
że powiat wziął 100 mln zł, kredytu i te 100 mln zł wydał by na tzw. igrzyska Szanowni
Państwo i była by na to uchwała Rady Powiatu Szanowni Państwo, RIO musiało by napisać że
gromadzenie dochodów i realizacja wydatków jest prawidłowa. A czy dla nas radnych była by
też prawidłowa i rozsądna? A przypomnijcie sobie Szanowni Państwo opinię RIO w sprawie
kolejnego kredytu powiatu, myślę, że nie wszyscy zapomnieli o tym jaka była opinia RIO w
sprawie niedawnego kredytu. Szanowni Państwo, sami musimy odpowiedzieć sobie na kilka
pytań czy realizowane zadania inwestycyjne i gospodarcze były celowe i czy uzasadnione
społecznie dla całego powiatu. Czy zadania były realizowane z zachowaniem zasad
gospodarności i celowości wydatków. Czy kredyty i ich spłaty i pożyczki, problemy finansowe
powiatu o których słyszeliśmy praktycznie na każdej komisji i również na sesjach były
zasadne? A po odpowiedzeniu sobie Szanowni Państwo samym, zadecydujcie o udzieleniu lub
nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu. Bardzo dziękuję.
Pani Agnieszka Haduch - Szanowni Państwo radni. Wnioskuję o udzielenie absolutorium dla
Zarządu za rok ubiegły, ponieważ był to udany rok pod kątem inwestycji i naprawdę sporo
inwestycji zostało zrealizowanych i uważam że to był rok korzystny dla mieszkańców powiatu
sanockiego. Dziękuję.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zwrócić uwagę
na kilka spraw. Pewnie będę się powtarzał bo padały tutaj te rzeczy dzisiaj ale chciałbym o
nich osobiście powiedzieć. Po pierwsze z pewnością zwracana była uwaga na kwoty, na
dochody. Jest to 91%, różni się to od 100% z pewnością, pytanie czy wszystko było planowane
prawidłowo. Ja rozumiem czynniki obiektywne, one takie są, na pewno. Ja przyznaje racje. Ale
również sądzę, że były również i zapisy w budżecie roku 2013, które były zapisami
wirtualnymi. Jak choćby niedoszacowana oświata. Wydatki są również mniejsze. Jeżeli
dochody mniejsze to i wydatki mniejsze. Skupię się chwileczkę na oświacie. Rok budżetowy
w oświacie, ubiegły rok 2013 został zamknięty. Ale przecież dobrze wiemy, że został
zamknięty dlatego, że z subwencji oświatowej 2014r., wzięliśmy 2.800.000 zł, by sfinansować
grudzień ubiegłego roku. O czym wyraźnie mówi RIO w swoim uzasadnieniu, że jest to
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niedopuszczalne. Jeżeli jest coś niedopuszczalne to nie znaczy że jest dopuszczalne. Jest po
prostu niedopuszczalne. Tym samym w tym roku tych pieniędzy po prostu brakuje. Budowa
sali sportowej. Pewnie każda inwestycja, która służy społeczeństwu jest potrzebna, ale wrócę
do tego z uporem maniaka, że informowano nas, że pozyskane pieniądze z zewnątrz będą dużo
większe. Dzisiaj wiemy na dzień dzisiejszy, co będzie w przyszłości nie wiemy. Oby się udało
pozyskać te pieniądze. Należy z budżetu powiatu wydatkować kwotę około 2.400.000 zł. To
duża kwota. A więc znowu niezbyt rozsądnie zaplanowano tą inwestycje i uważano, że dużo
większe środki zostaną pozyskane na budowę tej sali. Oświata drodzy Państwo. Proszę
Państwa, mamy już może niezbyt wiele i to dobrze, ale mamy już klasy ponad 40-to osobowe.
Później czytamy w sprawozdaniach w mediach jakie wyniki osiąga młodzież. Nie da się
pracować w szkołach, gdzie w klasach jest 40 uczniów i więcej. Nie da się również drodzy
Państwo pracować w szkołach, kiedy na tak ważnych zajęciach jakim są fakultety. Fakultety
drodzy Państwo to dla mnie zresztą o tym Państwo dobrze wiedzą to pewna specjalizacja. Otóż
po reformie oświaty młodzież w szkołach ponadgimnazjalnych jest trzy lata. Gdy od tego odjąć
inne pewne dni wolne to myślę, że młodzież ma około 2,5 roku na solidne przygotowanie się
do egzaminu maturalnego. A później start na studia na dobre studia bo tak najczęściej młodzież
mierzy. My na zajęciach fakultatywnych a mówię to z doświadczenia nauczyciela uważam że
powinniśmy mieć nie więcej nić 15 uczniów. My mamy nie tylko dwa razy więcej. My mamy
znacznie więcej. 36, 38 uczniów na zajęciach fakultatywnych. Oni nie są w stanie dobrze
przygotować się do egzaminu maturalnego a później do startu w przyszłość czyli na studia.
Również w ubiegłym roku moim zdaniem niepotrzebnie została wywołana bardzo nerwowa
atmosfera z CDN. To skutkowało później nerwową atmosferą przy wdrażaniu projektu
„wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie sanockim”. Wiemy drodzy Państwo, że chyba
nie najlepszy nadzór nad wdrażaniem tego projektu spowodował, że w tym roku szkolnym
zajęcia z nauczycielami skumulowały się tak bardzo, że zakłóciły naszą pracę. To co było
planowane w projekcie na 7 miesięcy, zostało wykonane w kilka tygodni. To dotyczy właśnie
ubiegłego roku. Była również nerwowa atmosfera w szkołach bo brakowało pieniędzy choćby
na ZFŚS. Fakt, zostało wyrównane i dobrze, z tego się trzeba cieszyć ale ta atmosfera nie
służyła dobrej pracy. Kolejna sprawa drodzy Państwo na którą chce zwrócić uwagę. Już dawno
w powiecie sanockim nie było podwyżek dla pracowników. Oni naprawdę mało zarabiają.
Niewielu jest takich, którzy dobrze zarabiają. Pan starosta kiedyś pamiętam i mocno ściskałem
palce że tak się wyraził na jednej z sesji, że czynnik ludzki jest bardzo ważny. Tam chodziło
również o szkoły o to żeby ratować każde stanowisko pracy. O tych pracownikach też trzeba
pomyśleć. Również wynagrodzenia obsługi w szkołach są marne. Trudno jest godnie żyć, kiedy
otrzymuje się takie wypłaty każdego miesiąca. Więc na to zwracam uwagę. Uważam również
drodzy Państwo, że o co sprzeczaliśmy się przez ostatnie trzy lata, zatrudnienie w Starostwie
ponad 120 osób. Należało by pomyśleć czy jest to potrzebne, czy to służy dobru sprawy, czy
nie jest to jednak przerost tego zatrudnienia w administracji samorządowej. Jeszcze na jedną
rzecz chce zwrócić uwagę, oczywiście jak mówię niektóre czynniki są naprawdę obiektywne
bo projekty w RCRE ja to w pełni rozumiem trudno było pewne trudności przeskoczyć i tutaj
uwag do tego nie zgłaszam ale również zgłaszam uwagi, że dużo lepiej mógł być nadzorowany
projekt starostwo, powiat sanocki stawia na zawodowców. Firma która wygrała, powinna być
bardziej przypilnowana aby na bieżąco realizować te zadania które do niej należały. Mamy
drodzy Państwo zadłużenie 40% czy to dużo czy to mało. To zadłużenie powoduje, że
stanęliśmy pod ścianą. Nie mamy możliwości zaciągnięcia kredytów, był problem z kolejnym
kredytem, konsolidowaniem kredytów. Mamy problem w oświacie. Dlaczego do tego tak
wracam, nie dlatego, że akurat jestem nauczycielem, że też pracuję w komisji oświaty, tylko
drodzy Państwo to jest bardzo poważna pozycja w naszym budżecie. To jest 42%, 43%
wydatków. To jest bardzo ważna rzecz. Musimy się pochylić nad problemem funkcjonowania
szkół ponadgimnazjalnych. Dłużej tak funkcjonować się nie da. Wiem, że decyzje pewnie będą
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trudne ale proszę zwrócić uwagę, że przez trzy lata jakiejkolwiek propozycji nie otrzymaliśmy
jako radni, żeby usiąść w zespołach roboczych, w innych zespołach, na komisjach, żeby o tym
wszystkim rozmawiać. Dzisiaj zapoznajemy się z wynikami matur. Nie winię za to ani
nauczycieli, mam pełny szacunek do uczniów, ale widzimy problem jest. I problem jest
naprawdę bardzo poważny. Żeby nasze szkoły umożliwiały młodzieży kształcenie na bardzo
wysokim poziomie ale do tego są potrzebne odpowiednie warunki. To że mamy szkoły
ztermomodernizowane że wiele remontów zostało wykonanych, tak to przez ostatnie siedem
lat czy sześć było robione i bardzo dobrze ale teraz w najbliższym czasie powinniśmy się
pochylić nad problemem nauczania. Tak żeby nauczyciele mogli bez problemu wykonywać
swoje zadania a uczniowie mieli zapewniony dużo lepszy start w życiu bo obecne wyniki matur
są takie jakie są i państwo o tym wiedzą. Dziękuję.
Pani Grażyna Borek – w imieniu radnych PSL mam zaszczyt zabrać głos w sprawie wykonania
budżetu Powiatu Sanockiego za 2013 rok i udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi Powiatu
sanockiego absolutorium.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Z treści sprawozdania o którym już
tu kilka razy słyszeliśmy, które zostało przedłożone RIO wynika, że budżet powiatu sanockiego
po stronie planu dochodów wynosił 105 856 676 zł, a po stronie planu wydatków 102 962 539zł.
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 96 765 240,56 zł co stanowi 91,41% planu.
Natomiast wydatki budżetowe wykonano w kwocie 96 393 508, 22 zł co stanowi 93,61% planu.
Regionalna Izba Obrachunkowa po dokonaniu formalnoprawnej oceny postanowiła
pozytywnie zaopiniować sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za
2013 rok a tym samym postanowiła negatywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Sanoku o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku za 2013
rok. Z uzasadnienia podjętej przez RIO uchwały jednoznacznie wynika, że wnioskujący
członkowie komisji o nie udzielenie absolutorium Zarządowi, kierowali się nie
merytorycznymi przesłankami, nie podano uzasadnienia podjętej decyzji, a ocenę pracy organu
wykonawczego Rady Powiatu czyli Zarządu Powiatu Sanockiego dokonano mówiąc
kolokwialnie „na oko”. Należy podkreślić iż organ wykonawczy Rady Powiatu Sanockiego
jakim jest Zarząd w roku 2013 pracował zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie
z uchwałami podjętymi przez Wysoką Radę Powiatu Sanockiego, co znalazło uzasadnienie w
decyzji RIO.
Pozwolę sobie przypomnieć Wysokiej Radzie, że w 2013 roku zrealizowaliśmy kolejne zadania
na które mieszkańcy powiatu czekali przez dziesiątki lat, a radni nasi koledzy uparcie lobbowali
i wnioskowali o ich realizację. Chodzi mi oczywiście o zadania, kilka razy już tu wymieniane,
przeniesienie neurologii, kolejne kilometry dróg i mostów, termomodernizację szkół,
rewitalizację wzgórza zamkowego i wiele innych.
W 2013 roku również bez zastrzeżeń i jakichkolwiek opóźnień realizowano zadania budżetowe
poza inwestycyjne zarówno w powiecie jak również w jednostkach podległych. Jeżeli chodzi o
szkoły, były rozmowy na temat reformy na Zarządzie, nie mniej jednak Państwo pamiętacie
czym te rozmowy skończyły się. Prawie że powołano komisję śledczą kto co powiedział i jaką
minę przy tym zrobił. Tutaj jednoznacznie musze stwierdzić, że niestety również od komisji
oświaty nie mieliśmy żadnego konkretnego impulsu w tym zakresie. Także jeżeli mamy się bić
w piersi, to bijmy się Szanowni Państwo wszyscy. Nie mieliśmy odwagi, ale wszyscy, nie
Zarząd, wszyscy. Zarząd próbował inicjować, niestety na inicjatywie i grandzie się skończyło.
Chodzi mi przede wszystkim o szkołę budowlankę. Niestety w ostatnich latach odnotowane
zostały spadki dochodów do budżetu powiatu co spowodowało konieczność zaciągania
kredytów i tak zadłużenie na koniec 2013 roku wynosiło 38 739 093,92 zł co stanowi 40,03%
dochodów wykonanych w 2013 roku. Analizując dane finansowe z poprzedniego roku musimy
zauważyć że zadłużenie powiatu sanockiego spadło o 3.952.922, 75 zł. Radni PSL mając to na
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uwadze, nie możemy powiedzieć że nic się nie dzieje, że Zarząd Powiatu może zaciągnąć sto
milionów kredytu, my tego nie możemy zrobić Szanowni Państwo. Nie opowiadajmy sobie
bzdur i głupot. Zaciągamy kredyt wtedy, jeżeli pozwoli nam na to większość Rady. I o tym
pamiętajmy. I tego się trzymajmy. Radni PSL z niepokojem oceniają sytuację finansową
powiatu, ale jednoznacznie podkreślają, że w roku 2013 wykonano wiele inwestycji dla dobra
i poprawy standardów życiowych mieszkańców powiatu, co nie jest przedmiotem dzisiejszego
głosowania. Dzisiaj mówimy o poprawności i realizacji budżetu za 2013 rok dlatego my radni
PSL będziemy głosować za udzieleniem absolutorium Zarządowi i o to również proszę
wszystkich pozostałych radnych. Dziękuję bardzo.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący Szanowni Państwo Radni. Komisja Rewizyjna
analizując wykonanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu brała przede wszystkim pod
uwagę decyzje podjęte przez Zarząd Powiatu, które spowodowały że w tej chwili powiat staje
się już powoli niewypłacalny. I tutaj nie muszę chyba pytać Panią Skarbnik jakie faktury są
już niezapłacone w tej chwili za wykonane inwestycje w powiecie sanockim. Takie właśnie
decyzje spowodowały, że taka a nie inna jest opinia Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę aby
nie twierdzić że Komisja Rewizyjna na oko analizowała to co miała do dyspozycji. Mieliśmy
mnóstwo dokumentów i wszystkie dokładnie przeanalizowaliśmy. Bardzo dziękuję.
Pan Piotr Uruski – myślę, że nie mamy się tutaj co kłócić o to że taka czy inna jest sytuacja bo
jest dużo inwestycji i to są też duże kredyty. Wszyscy wiemy jak to wygląda że może to nie jest
zbyt wesoło, zawsze tej Radzie towarzyszyła dość dobra atmosfera, myślę że taką atmosferę
starajmy się zachować do końca. Natomiast jeśli chodzi o Komisję Oświaty to proszę Państwa
bo w dyskusji się to pojawiło, ciężko żeby Komisja Oświaty była tą która chce zamykać szkoły.
Zarząd zawsze proponuje pewne rozwiązania a Komisja je opiniuje. Tak to jest zgodnie z
regulaminem Rady Powiatu i tak do tej pory było i wszystkie przedstawione przez Zarząd
Powiatu propozycje jako komisja opiniowaliśmy. Było tak, że naprawdę dużo czasu i dyskusji
na komisji było. Komisja Oświaty w tej kadencji była dość twórcza, przedstawiliśmy też projekt
budżetu powiatu, wszystkie propozycje zostały odrzucone. Może ta sytuacja w oświacie była
by inna gdyby te propozycje były przyjęte. Więc my się tutaj zachowaliśmy zupełnie uczciwie
w stosunku do oświaty i w stosunku do Rady. I dlatego też proszę od nas nie oczekiwać że to
Komisja będzie występowała z tym, żeby likwidować szkoły, tak samo jak komisja transportu
nie będzie np. występowała z tym żeby likwidować drogi, czy ich nie remontować.
Pan Robert Pieszczoch – ja chcę tylko powiedzieć że bardzo często przejawia się tu temat
oświaty. Wszystkim radnym widzę, że jest on dziś bardzo drogi. Myślę, że w najbliższym czasie
zrobimy specjalną sesję poświęconą tylko temu tematowi. Kilkanaście razy to radni sami, to co
powiedziała Pani radna, trzeba to sobie dziś jasno i wyraźnie powiedzieć, że były podejmowane
pewne kroki ku temu aby sytuacje uzdrowić ale my wszyscy, ja też się biję w piersi, my wszyscy
nie byliśmy na tyle odważni i to sobie dzisiaj trzeba jasno powiedzieć.
Pan Roman Konieczny – to w takim razie jeżeli to były do mnie skierowane, to ja muszę
odpowiedzieć jedną rzecz. Po raz który powtórzę te same słowa, które powiedziałem Panu
Staroście paręnaście sesji temu. Proszę się w moje piersi w tej sprawie nie bić. Ja osobiście z
tego miejsca kilka razy prosiłem o jakąkolwiek debatę oświatową. Zostało ściągane bez
odzewu. Na spotkaniach komisji transportu, której jestem uczestnikiem był Pan Starosta
zaproszony na nią w innych sprawach również wtedy próbowałem poruszyć sprawę oświaty.
Trudno wymagać od nas żebyśmy my zrobili reformę. My czekamy cały czas na konkretną
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propozycję rozwiązań. Wtedy proszę mnie ocenić czy byłem twórczy czy negatywny, do tego
się ustosunkowywałem a nie mówić żebym się bił w piersi.
Pan Robert Pieszczoch – ale Panie radny nikt Panu się nie każe bić w piersi ja powiedziałem
swoją własną opinię na ten temat. Jeżeli Pan coś mówił do Zarządu ja o tym nie wiedziałem.
Nikt mi nie przekazywał, że chce Pan jakiejś debaty na ten temat.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - Szanowni Państwo, ja wiem, że temat oświaty jest trudnym
tematem ale widzę, że staje się też popularnym tematem. Wybory się zbliżają. Tylko popatrzmy
na ten problem realnie. Na czym ta reforma oświaty miała by polegać. Brakuje pieniędzy,
dlaczego brakuje pieniędzy? Dlatego że nie ma uczniów szkołach. Proszę zobaczyć jaki nabór
zatwierdziliśmy jako cały Zarząd w tym roku. Jaki mamy efekt? Że nawet te nasze ostrożne
prognozy się nie spełniły. Nie mówmy, że jest dużo uczniów w szkołach. Ja kończyłem
technikum mechaniczne, nas było w klasie 36. U radnego Chowańca ile było, 34 uczniów.
U Pani Skarbnik 40. To nie jest problem szanowni Państwo i doskonale o tym wiecie. Tyle że
jak myśmy chodzili do szkoły to były szkoły zawodowe. Kto teraz chce iść do szkoły
zawodowej. Przeanalizujmy, ile mamy klas zawodowych? Dlaczego ludzie nie zdają matury?
Nie oszukujmy się. Wszyscy zdolni się nie rodzą. I to nie jest nasza wina i tych radnych, którzy
tutaj siedzą i odpowiadamy za reformę oświaty. Pieniądze niestety nie rodzą się na drzewach
drodzy Państwo. Ta reforma na czym miała by polegać? Na likwidacji szkół. Dlatego powtórzę
to co mówiłem kilka sesji temu. Nie sądzę żeby się tutaj znalazł odważny, który by pozbawiał
miejsca pracy ludziom, którzy pracują. Wiem, że mało zarabiają. Tylko że to jest perspektywa
taka, albo będą zarabiać mało ale będą mieli pracę, albo nie będą mieć jej wcale. Chcę
powiedzieć, że w tym roku nasi dyrektorzy szkół, nauczyciele ze szkół średnich wyruszyli do
innych powiatów aby rekrutować uczniów do naszych szkół, co do tej pory niestety nie było
takich akcji. Efektu też nie ma. Takie problemy są w całej Polsce. Mówimy o tym, że dbajmy
o nauczycieli, dawajmy podwyżki w szkołach a słyszę że 120 osób w Starostwie to jest dużo,
gdy coraz więcej zadań nam przybywa. Coraz więcej problemów mamy jako samorząd. Chcę
zapytać czy ubyło nam dróg, ubyło nam mostów, ubyło nam innych problemów związanych ze
starostwem z tymi zadaniami? Nie, ale ubyło nam dzieci. Przecież to nie my sobie ustalamy
kwotę subwencji, którą otrzymamy. To niestety jest kształtowane przez nabór jaki mamy. I
naprawdę dokładamy wszelkich starań aby pozyskać jak najwięcej środków. Tutaj jeszcze nikt
nie mówi o Muzeum Historycznym, który jest perłą Powiatu sanockiego. Bardzo wiele
zwiedzających. Ta frekwencja rośnie z roku na rok. Wkrótce przyjeżdża telewizja żeby nakręcić
specjalny program w Muzeum Historycznym. Ale też mamy tam problemy. I to nie wynika z
tego, że turystów nam ubywa. Tylko mamy problem aby to Muzeum, w które
zainwestowaliśmy mnóstwo pieniędzy utrzymać. Nie są to łatwe decyzje i proste decyzje.
Myślicie Państwo że w Starostwie ludzie zarabiają kokosy? Niestety nie. I przestańmy mówić,
że powiat został zadłużony. Popatrzmy realnie na wskaźniki. 2010 rok, jakie było zadłużenie
zerowe? 34,17%. Dzisiaj mamy 40,03%. Mówimy o tym, że jest trudna sytuacja finansowa. W
2011 roku 7 mln zł spłaciliśmy kredytów, w roku 2012 ponad 8 mln zł spłaciliśmy. W 2013
roku też o tym mówiliśmy, że spłaciliśmy kredyty. I te kredyty nie są na igrzyska. Bo jeżeli
ktoś powie że przeniesienie neurologii to są igrzyska, że wyremontowanie najważniejszych
dróg w Sanoku to są igrzyska, że otwarcie wzgórza zamkowego zrewitalizowanego to są
igrzyska, że uruchomienie pracowni endowaskularnej w szpitalu to są igrzyska, że
termomodernizacja obiektów oświatowych i termomodernizacja szpitala to są igrzyska, to tak
to są igrzyska. Bo te inwestycje wykonaliśmy. Dlatego Szanowni Państwo prosił bym o
rozsądek w tym temacie, bo to jest dyskusja, która nie dotyczy absolutorium. Bo jeżeli chodzi
o kwestie, jakieś uwagi do opinii RIO jest napisane konkretnie na końcu. 14 dni na odwołanie.
Było jakieś odwołanie? Nie widzę. Fajnie się mówi i ocenia Regionalną Izbę Obrachunkową
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jeżeli nie ma jej przedstawiciela na sali. Proszę Państwa też chce powiedzieć że my jako
Starostwo Powiatowe, Pani Skarbnik może to potwierdzić wielokrotnie spieramy się z RIO,
niektóre spory są na naszą niekorzyść ale w wielu przypadkach sąd decyduje i przyznaje też
nam rację. Bo sami Państwo podejmowaliście uchwały. Zarząd tak jak Pani Grażyna słusznie
zauważyła, bez Rady nie może wiele. Do tych wszystkich uchwał, do tych wszystkich decyzji
potrzebowaliśmy uchwał Rady. Proszę zobaczyć na naszą kadencje. Ile zadań wykonaliśmy.
Zadań bardzo trudnych, które były niemożliwe wcześniej do zrealizowania. Mówimy o
inwestycjach na poziomie 20 mln zł przy 96 mln zł, które wydajemy. To jest ponad 20%
środków pozyskanych. Mało? To proszę popatrzeć co było w 2010r., 2009 roku. Ile inwestycji
udało nam się wykonać. Ile rzeczy jest zrealizowanych. A najbardziej dla mnie smutne jest, że
dzisiaj mówimy o oświacie a najważniejszej osoby odpowiedzialnej za oświatę nie ma. Bo
krzesło jest puste. I tak samo efekty pracy komisji która była swego czasu powołana. Jakie są
efekty prac komisji oświaty? Dziękuję bardzo.
j) Podjęcie uchwały Nr
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sanoku
z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok ( druk 602).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek. (zał. nr 20 do protokołu).
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ja chcę podkreślić, że głosujemy nie udzielenie absolutorium,
tak?
Pan Robert Pieszczoch – tak. Wszyscy z Państwa radnych czy już słyszeli głos, jak trzeba to
przeczytamy jeszcze raz projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 6 radnych, przeciw - 10 radnych, wstrzymał się -1
radny.
Wobec powyższego głosowania uchwała nie została podjęta.
Pan Robert Pieszczoch – pana Radcę bardzo bym prosił żeby wszystkim radnym przedstawił
jak sprawa wygląda.
Pan Józef Kuna, radca prawny – w przypadku głosowania uchwały o nieudzieleniu
absolutorium powstaje tego typu sytuacja, że w przypadku uchwały w sprawie absolutorium
zawsze jest wymagana bezwzględna liczba głosów. Bezwzględna liczba ustawowego składu
Rady. W przypadku naszej Rady było by to 11 głosów. Ponieważ uchwała o nieudzieleniu
absolutorium nie uzyskała 11 głosów za, wobec powyższego stwierdzić należy że nie została
podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium. Z kolei rodzi się pytanie czy w takim przypadku
może dojść do pozytywnego rozstrzygnięcia tzn. o udzieleniu absolutorium. Zdaniem
komentatorów i orzecznictwa było by to możliwe gdyby przeciw takiej uchwale, tak
sformułowanej zagłosowała również bezwzględna ilość. Przeciwko uchwale było 10 głosów, a
zatem zabrakło jednego głosu do udzielenia absolutorium. Wobec powyższego stwierdzić
należy, że uchwała nie została podjęta.
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Pan Robert Pieszczoch – i co w takiej sytuacji?
Pan Józef Kuna, radca prawny - przepisy prawa nie rozstrzygają, co się w takiej sytuacji dzieje.
Można tutaj stwierdzić, że w przypadku głosowania uchwały w sprawie nie udzielenia
absolutorium nie ma przeszkód żeby do tej sprawy powrócić na najbliższej sesji i głosować
jeszcze raz, ale oczywiście z zachowaniem wszystkich wymogów. Czyli musiał by być
ponownie wniosek Komisji Rewizyjnej i ponownie sprawa musiała by być głosowana. Jest po
prostu taki stan faktyczny, że tej uchwały nie ma na ten moment.
Pan Robert Pieszczoch - tutaj musimy jednak sprawę jakoś rozstrzygnąć. Musimy albo udzielić
absolutorium albo nie udzielić absolutorium Zarządowi. Dziękuję panu radcy.
Pan Roman Konieczny – ja mam pytanie. Bo głosuje się nad udzieleniem absolutorium a
myśmy takiej uchwały nie głosowali o udzielenie absolutorium.
Pan Robert Pieszczoch – głosowaliśmy uchwałę taką, głosuje się uchwałę taką jaką przedstawia
Komisja Rewizyjna. Nie mogliśmy głosować innej uchwały.
Pan Roman Konieczny - w takim razie np. na następnej sesji Komisja Rewizyjna może zmienić
zdanie i głosować za.
Pan Józef Kuna, radca prawny – tak, byłby głosowany wniosek taki, tak sformułowany jak
sformułuje to Komisja Rewizyjna bo do niej należy ta kompetencja sformułowania wniosku w
sprawie absolutorium.
Pan Robert Pieszczoch – aby zamknąć temat, stwierdzam iż na podstawie głosowania uchwała
nie została podjęta.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minut przerwy. (1740 – 1750).
W trakcie przerwy Pan Józef Baszak, radny Rady Powiatu w Sanoku
zgłosił
Przewodniczącemu Rady Powiatu swoją pomyłkę podczas głosowania projektu uchwały w
sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok
(druk 602).
W punkcie 21 porządku obrad zabrał głos publicznie, składając następujące oświadczenie:
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Oświadczam, że przez wiele lat byłem radnym i nigdy
do takiego dramatu nie przyszło jak dzisiaj. Lecz nigdy nie głosowałem na żadne uchwały, żeby
w pierwszej kolejności głosować za odwołaniem. Zawsze za udzielaniem absolutorium. Po raz
pierwszy dzisiaj się pomyliłem za co serdecznie przepraszam wszystkich zainteresowanych.
Chciałem głosować jednoznacznie za udzieleniem absolutorium, zresztą głosowałem
pozytywnie na wszystkie uchwały, które były związane z pracą Zarządu przez cały rok pracy.
Nigdy nie zrozumiem stanowiska Komisji Rewizyjnej, że otrzymała negatywną opinię do
swojego projektu uchwały, pomimo negatywnej opinii, słusznej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Jeszcze raz serdecznie chciałem przeprosić za swoją pomyłkę. Dziękuję
bardzo”.
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Ad. 10. Podjęcie uchwały Nr 568 w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”. (druk 603).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0.
Wobec powyższego, uchwała Nr 568 w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”, została podjęta i stanowi zał.
nr 21 do protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały Nr 569 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego MDK w Sanoku za pierwsze półrocze (druk 604).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 569 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego MDK w Sanoku za pierwsze półrocze, została podjęta i stanowi
zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały Nr 570 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie SOSW
w Sanoku jako partnera Stowarzyszenia „CRAS” –Centrum Rozwoju Aktywności
Społecznej w Rzeszowie do projektu pod nazwą „Ja też potrafię” WND-POKL.09.01.0218-264/13 i pokrycia wkładu własnego niepieniężnego (druk 605).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 570 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie SOSW
w Sanoku jako partnera Stowarzyszenia „CRAS” –Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
w Rzeszowie do projektu pod nazwą „Ja też potrafię” WND-POKL.09.01.02-18-264/13
i pokrycia wkładu własnego niepieniężnego, została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Ad. 13. Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości
Powiatu Sanockiego (druk 606).
Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał Uchwałę Nr 109/2014
Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie złożenia informacji Radzie
Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku
obr. Olchowce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką Nr 58/153 o pow.
1,8471 ha. ( zał. nr 24 do protokołu).
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Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 571 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.800 zł –Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku) (druk
607).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 571 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.800 zł –Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku), została
podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 572 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 73.800 zł). (druk 608).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0.
Przy 15 głosach za, Nr 572 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2014 rok (kwota 73.800 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 573 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 13.776 zł). (druk 609).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 573 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 13.776 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 27 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 574 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 51.761 zł). (druk 610).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 574 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 51.761 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 28 do protokołu.
Wnioski pilności
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 575 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 19.069 zł). (druk 611).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0.
Wobec powyższego, uchwała Nr 575 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 19.069 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 29 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 576 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 3.815 zł). (druk 612).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Marian
Czubek.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0.
Wobec powyższego, uchwała Nr 576 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 3.815 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 30 do protokołu.

Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź na interpelacje radnego Pana
Tadeusza Nabywańca. ( zał. nr 31 do protokołu).
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam jedno pytanie do
Pana Starosty. Panie Starosto, proszę powiedzieć czy obecnie na dzień dzisiejszy Starostwo
Powiatowe nie zapłaciło jakiś faktur, które zostały już wystawione i na jaką kwotę Starostwo
Powiatowe zalega w takich płatnościach. We wszystkich możliwych płatnościach, jeżeli są
takie zaległości.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – rozumiem, że jest to w nawiązaniu do hali sportowej. Nie
tylko? To myślę, że Pani Skarbnik udzieli odpowiedzi, ja tylko powiem, że co do hali mieliśmy
pewne problemy związane z przekazywaniem środków terminowo. Odbyło się spotkanie z
wykonawcą. Ustaliliśmy harmonogram, który jest obecnie realizowany przez nas. Który
zaakceptowała jedna i druga strona.
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik – na ten moment mamy nie zapłaconą część faktury, faktura
była łącznie na 411 tys. zł, nie zapłacone jest 191 tys. zł. I faktura na 219 tys. zł. To są dwie
pozycje nie zapłacone za halę. Oprócz tego wszystkie należności, wszystkie nasze
zobowiązania regulujemy terminowo.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - ale chcę podkreślić że w przypadku tych faktur ustaliliśmy
pewien harmonogram spłat, który jest poza umową, on był zaakceptowany. Także na dziś
można powiedzieć, że nie mamy żadnych zobowiązań z których się nie wywiązaliśmy
ponieważ ustalono nowe terminy.
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Ad. 21 Wnioski i oświadczenia.
Pan Józef Baszak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Oświadczam, że przez wiele lat
byłem radnym i nigdy do takiego dramatu nie przyszło jak dzisiaj. Lecz nigdy nie głosowałem
na żadne uchwały, żeby w pierwszej kolejności głosować za odwołaniem. Zawsze za
udzielaniem absolutorium. Po raz pierwszy dzisiaj się pomyliłem za co serdecznie przepraszam
wszystkich zainteresowanych. Chciałem głosować jednoznacznie za udzieleniem absolutorium,
zresztą głosowałem pozytywnie na wszystkie uchwały, które były związane z pracą Zarządu
przez cały rok pracy. Nigdy nie zrozumiem stanowiska Komisji Rewizyjnej, że otrzymała
negatywną opinię do swojego projektu uchwały, pomimo negatywnej opinii, słusznej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeszcze raz serdecznie chciałem przeprosić za swoją
pomyłkę. Dziękuję bardzo.
Pan Roman Konieczny – w zupełności się zgadzam z Panem radnym Uruskim, że emocje w
dyskusji niczemu dobremu nie służą bo nie słucha się wtedy zbyt dużo argumentów a emocje
za bardzo biorą górę. Pan Starosta w swoim wystąpieniu powiedział takie słowa, które poniekąd
usprawiedliwiają tych, którzy głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium. Chciałem zwrócić
uwagę, że my nie udzielamy absolutorium Panu Staroście ale całemu Zarządowi. Ale
widzieliśmy jaki był skład całego Zarządu na tej absolutoryjnej sesji. Pan Starosta sam
podkreślił z czego niektóre problemy oświatowe wynikają żeby nie powiedzieć tego dosadnie
i w zupełności mogę się z tym zgadzać. Ale proszę zrozumieć też i drugą stronę. Trochę mnie
to dziwi że tak długo nie rozstrzygnęliście między sobą w swoim własnym gronie nie
podjęliście jakich własnych decyzji żeby to tak długo nie trwało bo te problemy się ciągną
ponad rok, 1,5 roku i dopiero wyszło na sesji absolutoryjnej tak na zewnątrz całkiem bo
większość Rady chyba doskonale z tego zdawała sprawę, że coś tam jest nie tak. Druga kwestia
szkół. Mało dzieci, zgoda. Panie Starosto nikt nie kwestionuje Panu ani jednego zdania, które
tutaj Pan powiedział. Nikt nie obarcza Pana winą ani za to, że dzieci jest za mało, ani że jest źle
naliczana subwencja oświatowa. Proszę zrozumieć że radni są bardzo zaniepokojeni czymś
jednym, że ten kierunek którym szkoły idą za rok, za dwa one utopią nie tylko szkoły ale i całe
Starostwo, jeżeli nie podejmiemy żadnych działań. I tu nie jest jakaś wojna ale rzeczywisty
niepokój. Bo oświata generuje nam co roku coraz większy dług. I za chwileczkę będziemy bez
możliwości manewru. I stąd się bierze cały czas nacisk na oświatę. Rozumiem doskonale, sam
przecież byłem nauczycielem tyle lat. Tu nie chodzi o to żeby likwidować, wiele nauczycieli w
gminach to samo, wielu nauczycieli rzeczywiście rezygnowało by nawet z trzynastki i
socjalnego żeby tylko zachować prace. Ale to dalej nie jest rozwiązanie. To jest tylko
przesunięcie rozwiązania problemu o rok, o dwa a co dalej? A my się już tym niepokoimy.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – ja spóźniłem się faktycznie, bo nieraz są sprawy
prywatne w tym przypadku temat mam dwóch wnuków i byłem w Rzeszowie i przepraszam za
moją nieobecność. Natomiast odnosząc się do kolegi Romana Koniecznego co do oświaty to
faktycznie mamy niż demograficzny, dziewięć oddziałów więcej nam odchodzi to jest
przeliczając po 35 godzin na oddział to jest około 320, 330 godzin. Natomiast w chwili obecnej
te arkusze które są zatwierdzone to jest około minus 700 godzin, także ponad 350 godzin jest
mniej. Sam Pan wie jeżeli chodzi o projekt organizacyjny z czym to jest związane. Jeżeli chodzi
o niż demograficzny tak jak powiedziałem tu Pan ma rację. Ta sytuacja będzie trwała do 2020
roku. I dopiero wtedy jakby stabilizacja. Czy się odbijemy w kierunku większej ilości uczniów
oddziałów to musimy jeszcze długo poczekać, bo najpierw szkoły podstawowe, gimnazja.
W ubiegłym miesiącu tak wstępnie liczyliśmy wtedy co oddawaliśmy subwencję tą która była
troszkę zawyżona mówiliśmy o kwocie 3.500.000 zł. Dzisiaj najwięksi dłużnicy, szkoły którym
najwięcej środków braknie to I LO i II LO. Co do pozostałych szkół na pewno będą braki ale
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chyba troszkę mniejsze aniżeli się spodziewamy. Jeżeli chodzi o zwalnianych nauczycieli, to
mamy 15 zwolnień, ale to nie w wyniku naszej decyzji, tylko w wyniku niżu demograficznego.
Właśnie 9 oddziałów mniej. Natomiast 57 osób przekwalifikowanych będzie, już jest bo koniec
maja minął, na zmniejszenie etatu. I to są fakty. Natomiast jeśli chodzi o braki w oświacie to
na pewno będą. Natomiast tej reformy nie było ani w tamtej kadencji ani w tej kadencji. W
ubiegłym roku Zarząd powołał komisję i stanąłem na czele tej komisji. Niesamowite opory były
jeśli chodzi o reformę oświaty, jakąkolwiek, natomiast w tym roku Pani Skarbnik, Pan Starosta
rozmawiał z dyrektorami ja w tych rozmowach nie uczestniczyłem, natomiast też nie ma tej
reformy. Nie ukrywam, że przyszła kadencja będzie musiała coś z tym tematem zrobić.
Pani Grażyna Borek – Wysoka Rado. Szanowni Radni. Dziękuję tutaj radnemu Koniecznemu,
opozycji naszej, za wielką nauczkę. Rzeczywiście jest to wielka kompromitacja, że dzisiaj
Zarząd nie był w komplecie. Jeżeli chodzi o mnie, członka Zarządu Powiatu oświadczam, że
nawet gdybym miała wczasy w Meksyku a była bym zdrowa, w Kalifornii czy gdziekolwiek
ja tutaj na tej sesji bym była. A tak niestety dostaliśmy gorzką nauczkę z której niestety musimy
nawet pół roku przed zakończeniem kadencji wyciągnąć wnioski. Dziękuję bardzo.
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie chciał zabrać
głos Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników Oświaty
Pan Tomasz Przystasz.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni wyrażają zgodę.
Za wyrażeniem zgody głosowało -16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Pan Tomasz Przystasz – Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Chciałem dwa słowa
powiedzieć na temat oświaty i tego co się w tej oświacie na dzień dzisiejszy dzieje. Postaram
się mówić tylko o sprawach finansowych z uwagi na to, że takie jest nasze przekonanie że
ostatnią rzeczą którą Państwo interesuje to jest jakość kształcenia, więc ja o tym nie będę
opowiadał. Ja dzisiaj obserwowałem też i Państwa twarze kiedy padały tu słowa o oświacie i
się tych uśmieszków naoglądałem dosyć sporo. Proszę Państwa, co skłoniło nas do wystąpienia
dzisiaj na sesji. Kilka pism, których zostało skierowanych do szkół ze strony Starostwa, jedno
które jest już chyba według mnie absolutnie bulwersujące a mianowicie pismo o tym, że środki
które wypracowują szkoły przez kursy, wynajem sal gimnastycznych itd. mają być
przeznaczone tylko i wyłącznie na płace. Szkoła jak się okazuje chyba jest taka zapaść
finansowa, że szkoły mają same sobie opłacić pensje. Drugie takie pismo, to pismo Pana
Starosty o tym aby w szkołach nie zatrudniać nauczycieli młodych. I to nie chodzi o to, że nie
ma godzin. Tylko chodzi o to żeby starostwo nie płaciło tzw. wyrównania. Proponuję aby
Starostwo taki baner wywiesiło młodzi sanoczanie wyjeżdżajcie z tego miasta bo tu pracy dla
was nie ma. Potem będziemy rozmawiać gdzie są te dzieci. Proszę Państwa wystosowałem
pismo do dyrektorów placówek oświatowych w sprawie budżetów. Otrzymałem odpowiedzi
od dyrektorów. Z tych odpowiedzi wynika, prosiłem o kilka informacji jaki był projekt budżetu
na 2014r., jaki budżet został przyznany placówkom, jakie zostały już środki wydatkowane z
tych budżetów i poprosiłem również to już tylko szacunkowo, jakie będą braki środków
finansowych do końca 2014 roku. Ja nie jestem ekonomistą, nie znam rozmaitych kruczków,
którymi można pewne rzeczy jak gdyby ukryć. Ja po prostu sobie dodałem budżety,
porównałem z subwencją, wyszło mi że 485 tys. zł różnicy jest na plus subwencji jeszcze.
Jeżeli ja do tego bym doliczył jeszcze pieniądze, które szkoły wypracowują, szczerze mówiąc
nie wiedziałem jaka to jest skala wypracowanych środków przez szkoły. Zadałem takie pytanie
również dyrektorom, okazało się że szkoły są w stanie wypracować ponad 800.000 zł w skali
roku. Chyba nie od tego zresztą szkoły są żeby wypracować pieniądze ale to są jakieś
dodatkowe pieniądze, które tez w tej oświacie gdzieś funkcjonują. Okazuje się, że w tych
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pismach, które prosiłem dyrektorów okazuje się, że w tych takich głównych punktach płace
nauczycieli, dyrektorzy piszą że nie są w stanie w tym budżecie się zmieścić w tym roku
szkolnym. A więc jest przynajmniej z tych pism wynika realna groźba, że nauczyciele nie
otrzymają zapłaty. Jeżeli chodzi o wydatki rzeczowe czy utrzymanie szkół, są szkoły które na
wydatkach rzeczowych nie mają już ani złotówki. Przed nami zima, jesień. Za co zapłacić
wodę, gaz. Czy w Sanoku mają się rzeczywiście spełnić słowa Pana Premiera Tuska, że
1 września dzieci do szkoły nie pójdą bo trzeba będzie placówki zamykać? Na funduszu
rzeczowym nie ma tych środków. Ja mogę tylko zadać takie pytanie. Czy ktoś z Państwa wie
na jakim sprzęcie uczą się nasze dzieci w Regionalnym Centrum Edukacji? Według
rozporządzenia powinien to być przynajmniej golf II, chodzi o sprawy elektroniki. A na czym
się uczą? Uczą się na małym fiacie i na polonezie. Dzisiaj tego już nawet nikt nie produkuje.
Wielkim osiągnięciem jest to, że te dzieci zdają egzaminy zawodowe, że potem dochodzą
jeszcze, próbują się gdzieś dalej jeszcze rozciągnąć. I tu nie chodzi o nowy samochód żeby
było jasne. Ma być samochód do nauki. Rozebrany na czynniki pierwsze. My taką bazę
posiadamy. Potem Państwo nas chcecie rozliczać za wyniki maturalne czy egzaminów
zawodowych. Proszę Państwa, pytanie które chciałem zadać brzmi: w jaki sposób powiat
uzupełni środki w budżetach szkół aby przetrwały do końca roku 2014. Ja tutaj już w
rozmowach kuluarowych usłyszałem, że się zapłaci nauczycielom netto. A więc bez ZUS-u,
bez pochodnych. A te pieniądze zapłaci się z nowego budżetu. Ale proszę Państwa my znowu
wrócimy do tego co mamy dzisiaj, do tego co napisało RIO w swoim piśmie że „ze
sprawozdania wynika że w miesiącu grudniu 2013 pokryto wydatki ze środków subwencji
oświatowej na styczeń 2014 co jest niedopuszczalne”. Ale chyba chcemy w tym roku zrobić
ten sam numer. Ja tego nie rozumiem. Jeżeli Państwo nie będziecie płacić ZUS-u myśmy ten
problem przerabiali w gminie Sanok. Przez 8 miesięcy ZUS-u nie płacono ludziom. Sprawa
wyszła kiedy koleżanka chciała pójść na emeryturę. Przyszła do ZUS -u powiedziała że chce
iść na emeryturę, i odpowiedziano jej ale pani od 8 miesięcy nie pracuje. My mamy możliwość
przejścia na świadczenia kompensacyjne. W każdej chwili. Co, jeżeli się taki przypadek zdarzy,
że ktoś będzie chciał przejść na świadczenie kompensacyjne a państwo Zus -u nie zapłacicie.
Co wtedy zrobicie. Proszę Państwa słyszałem też tutaj rzeczy odnośnie planowanej reformy. Ja
się strasznie cieszę że Pan Przewodniczący Pieszczoch dzisiaj powiedział, że będzie chyba
jakaś sesja nadzwyczajna czy spotkanie w sprawie oświaty. Bardzo się cieszymy z tego
powodu, bo kiedy proponowaliśmy to nie było żadnego odzewu ale to już pewnie tematy na
następny raz. Zreformować oświatę to znaczy co? Zlikwidować szkołę, zwiększyć liczbę dzieci
w klasie. Z przerażeniem usłyszałem, że 38 osób w klasie to jest fajna rzecz. To dzięki temu z
kosztów zejdziemy. Jeszcze raz powtarzam. Państwo się patrzycie na oświatę tylko z punktu
widzenia finansowego ale popatrzcie się też Państwo na jakość kształcenia. Nie trzeba być
wielkim dydaktykiem żeby wiedzieć w jakiej klasie lepiej uczyć. Ja od razu mam propozycję,
jeżeli Państwo pójdziecie na większą liczbę dzieci niż ponad 30, tak jak to dzisiaj z reguły jest
to proszę znaleźć na umowę zlecenie najlepszego dydaktyka jakiego znajdziecie. Najlepszego
w Polsce, my go opłacimy i niech ten człowiek pokaże przez miesiąc czasu pokazowe dla
wszystkich nauczycieli w Sanoku, jak się pracuje w klasie 38- osobowej. Opłacimy. Nie
będziecie ponosić z tego powodu żadnych konsekwencji finansowych. Jeszcze raz dziękuję za
to, że może sesja w sprawie oświaty będzie. Dziękuję serdecznie.
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Ad. 22 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady LIV sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.
Protokołowała
Joanna Jankowska
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