Protokół
VII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 21 marca 2011r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie VII 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 biorą wszyscy radni. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza dzisiejszej sesji, został powołany według kolejności radny, Pan Marian Futyma.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2). Zapytał czy do przedstawionego porządku obrad
wnioskodawcy mają jakieś zastrzeżenia?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - prosimy o rozszerzenie o punkty tj.
•

projekt uchwały w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 10.000 zł na zakup
samochodu na potrzeby PINB w Sanoku ( druk nr 47).

•

projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację
projektu pn. „Prezentacja malarstwa Zdzisława Beksińskiego w Londynie i
Medzilaborcach poprzez Starostwo Sanockie jako element kampanii promocyjnej
Województwa Podkarpackiego” w ramach RPO woj. Podkarpackiego na lata 20072013 działanie 1.4. Schemat B (druk 48).

•

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu
Sanockiego do Związku Powiatów Polskich ( druk 49).

Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zaproponował projekty uchwał jako punkty 5,
6, 7, i jako punkt 8 - Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przedstawionego porządku obrad?
Pan Waldemar Szybiak - ja mam taką prośbę, oczywiście wniosek pilności zawsze się zdarza,
tylko żeby to nie była taka proporcja, że jeden punkt mamy a trzy się nam dokłada.
Pan Robert Pieszczoch - Panie radny, Prezydium Rady zwróciło uwagę Zarządowi jest to
ostatnia sesja nadzwyczajna gdzie takie punkty mają miejsce.
Przewodniczący poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie. Za porządkiem obrad
głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -1 radny. Porządek obrad został przyjęty.
2

Ad. 4 Podjęcie Uchwały Nr 49 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2011-2018. ( druk nr 46).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poprosił o wyrażenie opinii Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Pan Marian Futyma - opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego do
projektu uchwały druk nr 46 jest pozytywna.
Następnie Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień do przedstawionego projektu uchwały.
Następnie w/w projekt został poddany pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw -0, wstrzymało się-0.
Przy 21 głosach za, uchwała Nr 49 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2011-2018, została podjęta i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Podjęcie Uchwały Nr 50 w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 10.000 zł
na zakup samochodu na potrzeby PINB w Sanoku ( druk 47).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poprosił o wyrażenie opinii Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Pan Marian Futyma - Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego wyraziła opinię
pozytywną do projektu uchwały druk nr 47.
Następnie w/w projekt został poddany pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw -0, wstrzymało się-0.
Przy 21 głosach za, uchwała Nr 50 w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 10.000 zł
na zakup samochodu na potrzeby PINB w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 4 do
protokołu.

Ad. 6 Podjęcie Uchwały Nr 51 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu pn. „Prezentacja malarstwa Zdzisława Beksińskiego w Londynie i
Medzilaborcach poprzez Starostwo Sanockie jako element kampanii promocyjnej
Województwa Podkarpackiego” w ramach RPO woj. podkarpackiego na lata 2007-2013
działanie 1.4. Schemat B ( druk 48).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poprosił o wyrażenie opinii Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisję Oświaty, Kultury i Turystyki.
Pan Marian Futyma - opinia Komisji Budżetu do projektu uchwały druk nr 48 jest pozytywna.
Pan Piotr Uruski - opinia Komisji Oświaty do projektu uchwały druk nr 48 jest pozytywna
przy 3 głosach „za” i 2 głosach przeciw.
Pan Robert Pieszczoch - czy ktoś ma pytania do projektu uchwały? Pan radny Szybiak
proszę.
Pan Waldemar Szybiak - Proszę Państwa myślę, że ta uchwała wymaga zastanowienia się. To
co chcemy przegłosować czyli projekt na prawie 500.000 zł to się nijak nie ma do naszej
promocji i naszych finansów w powiecie. Przypominam Państwu, że cała dotacja do Muzeum
Historycznego wynosi 535. 000 zł i jest z nią ciągły problem. 8 etatów, które bodajże we
wrześniu będziemy musieli stworzyć dodatkowo w Muzeum Historycznym. Jestem za tym, że
jeżeli będzie wola Rady taka, oczywiście jest to przedmiotem innej uchwały żeby te 150.000
zł „poszło” do Muzeum Historycznego. Natomiast nie na takie działanie, które pójdzie
troszeczkę w pustkę. Nie oszukujmy się, że nagle cały Londyn pochyli się nad Sanokiem i
będzie tłumnie przyjeżdżać do Sanoka na Zdzisława Beksińskiego przy całym szacunku do
jego twórczości. Ponadto w projekcie, który przedstawiał nam Pan Bończak na Komisji
Oświaty wyszczególniał pozycje, które się znalazły w tym budżecie. Proszę Państwa, jeżeli
na sam bankiet chcemy wydać 11.000 zł to się trochę sprzeciwia mojemu patrzeniu na ten
świat i no to co nas otacza. Popatrzmy na to w kontekście jakimi pieniędzmi dysponujemy i
jakie to przyniesie możliwości promocyjne dla naszego powiatu i czy ktokolwiek na tym
skorzysta.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - na pewno Pan dyrektor pamięta jak zaczynał swój festiwal
Didura jakie głosy się pojawiały. Jeżeli chodzi o Muzeum Historyczne i samą ideę promocji
to nie mówimy o kwocie 500.000 zł bo to jest dofinansowanie na poziomie 350.000 zł, po
drugie jest kwestia tego tupu, że to jest próba złożenia wniosku, tu nie ma jeszcze deklaracji
ani pewności, że otrzymamy pieniądze, po trzecie jeżeli budujemy, rozbudowujemy Muzeum
Historyczne inwestujemy ogromne pieniądze, drugi projekt wniosku przeszedł ocenę
formalną jest szansa na dofinansowanie jakby kolejnego etapu to robimy to po to żeby te 8
osób nie tylko miało pracę ale żeby też ktoś pojawił się w tym Muzeum i żeby to była jak
największa liczba osób. Ta promocja przez wystawę Beksińskiego naszego regionu, myślę, że
warto skorzystać, warto spróbować a okaże się czy będziemy mogli skorzystać z tych
pieniędzy. Chcę podkreślić, że pomysł zrodził się z Urzędu Marszałkowskiego. Na razie jest
to tylko deklaracja i próba z naszej strony.
Pan Waldemar Szybiak - jedna jest sprawa Panie Starosto. W ogóle nie przekonują mnie
argumenty, które Pan tutaj pokazał dlatego, że nie ma żadnego efektu z tych waszych działań,
oprócz tego, że będzie wystawa w Londynie. Jeżeli Urząd Marszałkowski jest tak hojny to po
prostu jeżeli to ma być marka Urzędu Marszałkowskiego to niech Urząd Marszałkowski za
całą tą promocję zapłaci. Powinien też zapłacić Muzeum Historycznemu za wypożyczenie
zbiorów. I to jest pod względem finansowym dobre. Natomiast to, że my sobie wynajmiemy
wszystko i pokażemy a Urząd Marszałkowski doda nam 350.000 zł to jest dla mnie zupełnie
nielogiczne.
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Pan Roman Konieczny - trochę niepoważne jest dla mnie tłumaczenie Pana Starosty.
Bawienie się kwotami 150.000 zł i na próbę? Albo startujemy i mamy zamiar zrealizować to,
albo zgłaszamy jakiś wniosek, który przechodzi i potem co będziemy drugi raz na sesji
dyskutować czy będziemy brać te pieniądze?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik -obecnie staramy się o 70% dofinansowania przy 30%
wkładzie własnym. Może się okazać tak, że wniosek zostanie okrojony przez Urząd
Marszałkowski, że dostaniemy mniejszą kwotę na zrealizowanie tego programu. Może też
być taka sytuacja że mogą zostać odwrócone proporcje nie dostaniemy 70% na 30% a 50%
na 50%. Mówię, że to jest próba, gwarancji żadnej nie ma. Oczywiście chcemy to realizować
w takim kształcie w jakim składamy, bo jeżeli mamy Muzeum Historyczne, jeżeli
inwestujemy w nie miliony to warto też zainwestować w promocje. I tutaj chce podkreślić
stanowczo, że w tym całym projekcie inicjatorem jest Dyrektor Muzeum Historycznego miał
ten pomysł od lat, żeby z taką wystawą się udać a przy okazji zrealizować też inne cele. Jak
Państwo słyszeliście na komisji są zaangażowane w to media brytyjskie, są zaangażowane
media słowackie, polskie i to naprawdę nie jest duży nakład finansowy. To nie jest promocja
jednorazowa. To zadanie będzie realizowane przez kilka miesięcy. Także ten efekt myślę, że
osiągniemy. To jest szansa. Dostajemy 70%, wykładamy 30%.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym jakby
dopytać, bo dla mnie informacje są jakby niespójne. Pan Starosta podkreśla, że jest to
promocja obrazów Zdzisława Beksińskiego a na komisji słyszeliśmy troszeczkę inaczej, że
najważniejsza jest promocja gospodarcza. Chciałbym zapytać jak Pan Starosta spostrzega
promocję gospodarczą powiatu poprzez wystawę Beksińskiego w Londynie bo raczej na
komisji był nacisk na promocję gospodarczą a Beksiński to tylko tzw. wytrych -symbol, tak to
było nam przedstawione.
Pan Starosta - właśnie powiedziałem w ten sposób, że jest to promocja naszego regionu
poprzez Beksińskiego. To miałem właśnie na myśli. Mamy perłę w postaci zbiorów
Zdzisława Beksińskiego, rozbudowujemy galerię, przypuszczam, że też zrealizujemy projekt
odnośnie zagospodarowania podwórza, zwiększamy zatrudnienie i jest to jakaś forma która
pozwoli zapromować nasz cały region.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 3, wstrzymał
się -1 radny.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 51 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu pn. „Prezentacja malarstwa Zdzisława Beksińskiego w Londynie i
Medzilaborcach poprzez Starostwo Sanockie jako element kampanii promocyjnej
Województwa Podkarpackiego” w ramach RPO woj. podkarpackiego na lata 2007-2013
działanie 1.4. Schemat B, została podjęta i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie Uchwały Nr 52 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia
Powiatu Sanockiego do Związku Powiatów Polskich ( druk nr 49).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Czubek.
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Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poprosił o wyrażenie opinii Komisji
Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pan Stanisław Fal - opinia Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
jest pozytywna do projektu uchwały druk nr 49.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, przeciw - 0, wstrzymało
się -0.
Przy 21 głosach za, uchwała Nr 52 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia
Powiatu Sanockiego do Związku Powiatów Polskich, została podjęta i stanowi zał. nr 6 do
protokołu.

Ad. 8 Zamknięcie obrad sesji.

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

Protokołowała
Joanna Jankowska
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