Protokół Nr XXIV
z XXIV sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego VI kadencji
która odbyła się w dniu 30 lipca 2020r.
od godz. 1700 do godz. 1935 w I LO w Sanoku ul. Zagrody 1
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Przewodniczący poinformował uczestników sesji, iż obrady są transmitowane oraz utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także że pozostanie na sali podczas sesji
oznacza zgodę na publikację wizerunku. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na
stronie internetowej BIP i na tablicy informacyjnej.
Ad. 1 Otwarcie obrad sesji
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego, otworzył posiedzenie
XXIV sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego VI kadencji. Powitał radnych i zaproszonych
gości.
Poinformował, że na podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do
podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 20 radnych.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Powołanie sekretarza
Na sekretarza XXIV sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności radny, Pan Marek
Szpara.

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek dzisiejszych obrad. (zał.
nr 2). Zapytał czy ktoś ma uwagi do porządku?
Nie zgłoszono.
Za przyjęciem porządku głosowało 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny. Porządek
został przyjęty.

Ad. 4 Przyjęcie Protokołu z XXI i XXII sesji Rady Powiatu Sanockiego
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu z XXI sesji Rady Powiatu
Sanockiego. Nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Sanockiego głosowało 18 radnych, przeciw
– 0, wstrzymał się – 1.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu z XXII sesji Rady Powiatu
Sanockiego. Nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Sanockiego głosowało 19 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
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Ad. 5 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczących Komisji o składanie sprawozdań z prac
komisji między sesjami:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodnicząca Komisji Pani
Marta Myćka. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Przewodniczący Pan Jerzy Zuba. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.
3. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący pan Igor Wójciak. Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przewodnicząca Jolanta Skoczołek. Sprawozdanie
stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Ad. 6 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu miedzy sesjami i wykonania uchwał Rady
Powiatu.
Głos zabrał Starosta Pan Stanisław Chęć. Sprawozdanie z prac Zarządu stanowi zał. nr 7 do
protokołu. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Pan Marian Kawa – panie starosto w swoim sprawozdaniu mówił pan o udzieleniu poręczenia
kredytowego, wyrażeniu zgody tak? dla Bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego w związku
z zakupem dwóch ambulansów. Czy tak, dobrze zrozumiałem?
Pan Stanisław Chęć, Starosta – to jest udzielenie pożyczki, to będzie taka pożyczka
krótkoterminowa gdy ewentualnie, bo może być tak, że to zostanie zrealizowane przez Urząd
Marszałkowski. Gdyby tam były jakieś komplikacje, przewiduje się, że może Urząd
Marszałkowski potrzebować naszego wsparcia na krótko, ale myślę, że pani skarbnik by
odpowiedziała precyzyjnie.
Pan Marian Kawa – pytanie bierze się stąd, że można wręcz było odnieść wrażenie panie
starosto, że w istocie rzeczy te środki, które są albo z rezerwy budżetowej państwa albo ze
specjalnych środków uruchomionych w związku z covidem w istocie rzeczy zabezpieczają
tego rodzaju potrzeby wydatków. Widać jednak, że nie ma na pewno na co liczyć, mówię to
jako pewnik, że rzeczywiście tego rodzaju zakupy też będą finansowane centralnie. Rozumiem,
że stąd ta potrzeba.
Pan Stanisław Chęć, Starosta – my tej pożyczki na razie nie udzielamy, tylko ewentualnie
przygotowujemy taką możliwość, ale myślę, że do tego nie dojdzie.
Pan Sebastian Niżnik – chciałbym zapytać o tą techniczną stronę bo usłyszałem, że udzieliliśmy
pożyczki krótkoterminowej na zakup ambulansów w kwocie 1.400.000 zł, a jaka jest podstawa
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prawna żeby zarząd, czy skarbnik, czy ktoś jeszcze bez zgody Rady. Bo tak, pozycji budżetowej
nie mieliśmy a udzielanie pożyczek z tego co ja pamiętam jak poręczenie dla szpitala było to
jednak uchwałą Rady. Jaka jest podstawa prawna tego typu działań.
Pan Stanisław Chęć, Starosta- panie radny ja przeczytałem, że zarząd powiatu opowiedział się
za udzieleniem. Jeszcze nic nie udzielił, tylko w razie potrzeby.
Pan Sebastian Niżnik – ale rozumiem, że będzie to procedowane przez Radę?
Pan Stanisław Chęć, Starosta – jeśli będzie taka potrzeba.

Ad. 7 Raport o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2019 (druk 287)
Raport stanowi zał. nr 9 do protokołu.
a) debata nad raportem
Pan Sebastian Niżnik – chciałbym na początek powiedzieć, że w porównaniu do
ubiegłorocznego raportu, ten raport zdecydowanie bardziej mi się podoba od strony
technicznej, bo jest bardziej przejrzysty i łatwo się go czyta i ewentualne informacje, które
chciało by się w nim znaleźć są łatwo znajdywalne. Tylko chciałbym już jako debatę, bo każdy
z nas ten raport otrzymał i mogliśmy się z nim zapoznać dużo wcześniej niż była informacja o
sesji. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy, bo to jest raport o stanie powiatu. Na
stronie 44 mamy informacje, która się pewnie jeszcze dzisiaj będzie przewijała jeżeli chodzi o
SPZOZ w Sanoku. Chciałbym tylko podkreślić to, że strata wygenerowana za rok 2019 strata
netto, jest w wysokości 11.433 612,71 zł. W porównaniu do straty ubiegłorocznej, która była
w kwocie 1.808. 167,70 zł to pewnie jeszcze nie raz podkreślę zadłużamy szpital w tempie
ekspresowym. Natomiast na stronie 46 jest informacja o otwarciu bloku operacyjnego a ja
chciałbym zapytać też i poproszę o odpowiedź na końcu mojej wypowiedzi co z realizacją
projektu dotyczącego dofinasowania wyposażenia ruchomego bloku operacyjnego. Nie wiem
czy państwo pamiętacie na jednej z sesji w ubiegłym roku mówiliśmy o tym, że będzie składany
wniosek. Nawet dyskutowaliśmy o rentgenie przesuwnym i taki projekt doposażenia około 5
mln zł miał być złożony. W informacjach na dzisiejszą sesję znalazłem, że ten projekt został
częściowo zrealizowany za 200.000 zł. To chciałbym zapytać jak z tym wyposażeniem
ruchomym. Bardzo żałuję, że dziś nie ma przedstawiciela SPZOZ w Sanoku bo i tych pytań
było by pewnie więcej ale pewnie jest to ważna informacja, która powinna znaleźć się też w
tym. Tutaj mówimy o wyposażeniu stałym bo niestety wyposażenie ruchome zostało pominięte
w tym projekcie. Dziwi mnie informacja ze strony 48 gdzie mamy podawane dwa projekty,
które już się zakończyły. Jeden jest z roku 2013, jest to termomodernizacja obiektów SPZOZ
w Sanoku, a drugi jest z 2015 r. bo to jak by wybiórcze jest ponieważ tych projektów tamtym
okresie było też dużo więcej, bo mieliśmy otwarcie kardiologii o niej tu nie ma ani słowa.
Mieliśmy też przeniesienie administracji i też nie ma słowa. To były lata 2012-2013. Mieliśmy
uruchomienie nowego oddziału neurologicznego. A pojawia się termomodernizacja obiektów
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po raz kolejny, bo w ubiegłym roku w tym raporcie też ta informacja i ten projekt był. On się
zakończył. On jest już nie obowiązujący. I na stronie 51, ponieważ ten raport dostaliśmy
niedawno, dzisiaj nad nim debatujemy i będziemy też to głosować, dziwi mnie zapis odnośnie
programu naprawczego SPZOZ w Sanoku, to jest krótka informacja dlatego pozwolę sobie ją
przytoczyć ponieważ ona mnie mocno zaskoczyła. W programie jest m.in. mowa o
przyłączeniu do sanockiego szpitala SPMZPOZ w Sanoku, powiązanie szpitala w Lesku i
Ustrzykach Dolnych, powiększenie oddziału internistycznego o 21 łóżek, które były by w
pomieszczeniach po zlikwidowanych oddziałach ginekologii i położnictwa i noworodkowym,
ratunkiem ma być również znalezienie nowej kadry medycznej. Program naprawczy dostępny
jest do wglądu w siedzibie SPZOZ oraz na stronie powiatu sanockiego. Chciałem zapytać bo
to są informacje już mocno nieaktualne, jeżeli mówimy o tym programie naprawczym to chyba
warto było by się ograniczyć tylko do informacji, że 31 października 2019 roku radni powiatowi
przyjęli program naprawczy dla SPZOZ w Sanoku i na tym zakończyć, bo te informacje
rozumiem, że nie zostały zrealizowane w 2019 r. bo nikt z nas o tym nie słyszał. Dlatego
chciałbym tylko poprosić o odpowiedź na to pytanie co z tym projektem doposażenia bloku
operacyjnego ruchomego. Jakie są jego losy, czy został ostatecznie złożony, czy dostaliśmy
informacje o złożeniu. Też chciałbym się dowiedzieć bo wnioskowaliśmy o to żeby pan
dyrektor czy przedstawiciele SPZOZ byli na każdej sesji bo pan dyrektor mówił, że jesteśmy
w trakcie oceny też tego wniosku na termomodernizację, czy alternatywne źródła energii na
kwotę 33 mln zł dla SPZOZ w Sanoku. Fajnie by było żebyśmy też bieżącą informację mieli
jakie są losy tego projektu. Czy on przeszedł ostatecznie tą ocenę formalną, czy jest w tej
ocenie wyższej czy ewentualnie możemy liczyć na dofinansowanie, bo z tego co dyrektor
mówił na ostatniej sesji nadzwyczajnej miało się rozstrzygać na dniach. Dlatego chciałbym
pana starostę o to zapytać. Dziękuję.
Pan Stanisław Chęć, Starosta – to co pyta pan radny Niżnik, też czekamy na te informacje.
Dzisiaj dyrektorów nie ma bo raz, że ostatnia sesja nadzwyczajna na wszystkie sprawy, które
były bieżące mogliśmy pytać, dyskutować więc myślę, że wiele informacji zostało
przekazanych a dzisiaj też są w jednej z jednostek na negocjacjach wiec czekamy, myślę że
jutro albo w poniedziałek jesteśmy umówieni i będziemy znali szczegóły dalszych działań.
Trochę czasu musi upłynąć żebyśmy mieli odpowiedź na to pytanie pana radnego. Tam była
mowa o tych rentgenach z ramieniem C itd. natomiast sytuacja się nieco zmieniła i te priorytety
są teraz przekierowane w inną stronę jeśli chodzi o aparaty rentgenowskie to myślę, że dużą
wiedzą dysponuje pan radny Igor. Są przyznane dwa aparaty rentgenowskie, też jest teraz ten
moment kiedy się decyduje jakiej jakości one będą, jakie to będą te aparaty, więc proponuję
żeby pan Igor parę słów na ten temat powiedział.
Pan Sebastian Niżnik - ja mam propozycje, ponieważ tych informacji nie ma wszystkich co pan
starosta powiedział, poprosił bym o odpowiedź pisemną, bo taka możliwość jest, żeby była
wyczerpująca bo takie informacje szczątkowe one nic nie wnoszą, a jeżeli chodzi o zakres tego
projektu o którym rozmawialiśmy to sami państwo wiecie że jest dużo szerszy niż ten rentgen
c, (niezrozumiałe) a projekt był na ponad 5 mln zł. Wolał bym dostać informacje kompletną na
temat całego wniosku, bo z tego co pamiętacie państwo ten rentgen został wykreślony z tego
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projektu więc on nawet nie był elementem tego wniosku. Dlatego poprosił bym o odpowiedź
precyzyjną na piśmie.
Pan Robert Pieszczoch – chcę przypomnieć, że jesteśmy w punkcie debata nad raportem o
stanie powiatu sanockiego za rok 2019 i żebyśmy za bardzo nie odbiegali od tego tematu.
Pan Igor Wójciak – w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że zapadły decyzje i jesteśmy w
trakcie realizacji tak jak pan starosta powiedział realizacji dwóch nowych aparatów
rentgenowskich, ponieważ w naszym szpitalu znajdują się dwa aparaty, które w zasadzie
nadają się już tylko do likwidacji i je zastępujemy dwoma nowymi. Oprócz tego wiązać się to
będzie praktycznie z zamknięciem pracowni rentgenowskiej na starym szpitalu.

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sanockiego wotum
zaufania (druk 288)
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w uchwałą głosowało 17 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się -0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 249 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sanockiego
wotum zaufania została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Pan starosta podziękował za wotum zaufania.
Ad. 8 Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2019 rok:
a) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2019 rok, oraz
informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego. (druk 289 ).
Głos w tym punkcie zabrała Skarbnik Powiatu pani Edyta Szałankiewicz.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 11 do protokołu.
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2019 (druk 290).
Głos w tym punkcie zabrała Skarbnik Powiatu pani Edyta Szałankiewicz.
Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2019, stanowi zał. nr 12 do protokołu.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu
Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok. (druk 291)
Uchwałę RIO w sprawie Sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania
budżetu Powiatu za 2019 rok odczytała Pani Skarbnik Edyta Szałankiewicz. Uchwała RIO
stanowi zał. nr 13 do protokołu.
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d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu
Powiatu Sanockiego za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych za 2019 rok (druk
292).
Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2019
rok oraz sprawozdań finansowych za 2019 rok, odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pan Igor Wójciak. Opinia stanowi zał. nr 14 do protokołu.
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu. (druk 293)
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały.
Nikt nie zabrał głosu.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw- 2 radnych, wstrzymał się - 1
radny.
Przy 17 głosach za, przeciw - 2, wstrzymał się – 1 radny, uchwała Nr 250 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2019 wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.

f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Powiatu za 2019 rok. (druk 294)
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok,
odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Igor Wójciak. Wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok, stanowi zał. nr 16 do protokołu.
g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Sanockiego o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu
Sanockiego za 2019 rok. (druk 295)
Uchwałę RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Sanockiego o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2019 rok, odczytał
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Igor Wójciak. Uchwała RIO w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielnie
absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2019 rok, stanowi zał. nr 17 do protokołu.

h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za
rok budżetowy 2019 r. (druk 296)
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś chce zabrać głos do projektu uchwały.
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Pan Sebastian Niżnik – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Za chwilę
przejdziemy do głosowania odnośnie absolutorium dla zarządu powiatu sanockiego. Nie mam
wątpliwości, że takie decyzje zostaną pozytywnie przyjęte przez większość Rady, ale
chciałbym zwrócić uwagę na to, jak w mojej opinii wyglądał ten rok 2019 i jakie skutki nam
przyniósł, czy sama realizacja budżetu. Zgadzam się z opiniami RIO, czy wypowiedziami pani
skarbnik, bo jedna strona tego co za chwile przed nami, to strona merytoryczna, czyli realizacja
zgodnie z przepisami budżetu, który był też w trakcie roku zmieniany. A z drugiej strony
geneza jego tworzenia, ja przypominam sobie prace w komisjach i wnioski do zarządu, które
składaliśmy i brak ich realizacji w tym budżecie. Myślę, że to jest też ważny element
absolutorium i realizacji pewnej polityki roku 2019. Tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo
żałuję, że nie ma ani jednej osoby, żadnego przedstawiciela z SPZOZ w Sanoku, szczególnie,
że chciałbym zapytać dyrekcję, osoby zarządzające tym szpitalem, pewnie pan starosta nie
będzie mi w stanie odpowiedzieć, ponieważ niedawno na skrzynkę interwencyjną Demokratów
Ziemi Sanockiej otrzymaliśmy kopię pisma, które dostają nie wiem czy wszyscy pracownicy,
czy niektórzy pracownicy SPZOZ w Sanoku. Jest tam informacja, którą podaje dyrektor, że
przy braku zgody pracowników na pewne ustępstwa, we wrześniu bądź w październiku może
być problem z wypłatą wynagrodzeń w SPZOZ w Sanoku. Ja wiem, że zarząd ma ten bufort
bezpieczeństwa o które pytaliśmy w przypadku pożyczek to jest kwota 4.500.000 zł w ciągu
roku i zarząd może podjąć decyzje o wsparciu czy pożyczeniu pewnej kwoty dla szpitala w celu
zrealizowania wypłaty wynagrodzeń. Ale są to informacje mocno niepokojące. Jak sami
państwo usłyszeliście wcześniej my też sprawozdanie mamy w tych dokumentach i dyskusja
trwa i strata za 2019 rok 11.500.000 zł w naszym budżecie, w realizacji budżetu niestety jako
Rada, jako Zarząd nie pochyliliśmy się nad tym problemem, odwracamy się do szpitala
plecami, nie ma żadnych działań z naszej strony mogących udzielić wsparcia szpitalowi.
Pamiętamy rok 2019 jeszcze za poprzedniego dyrektora, pierwsza próba zbiórki publicznej na
ratowanie sanockiego szpitala. Niestety nie udana. Później mieliśmy też sesje, zgłaszaliśmy
wnioski żeby większe wsparcie udzielić sanockiemu szpitalowi. Była mowa, że jeszcze nikt nie
słyszał żeby szpital upadł. Ale jest pewien problem, który już zaczyna się pojawiać i pewnie
dziś też nie usłyszę odpowiedzi na to, bo jeżeli brakuje pieniędzy i jesteśmy niewiarygodnym
partnerem dla naszych kooperantów to ciężko jest zarządzać jakąkolwiek firmą. Jeżeli ludziom
nie zapłacimy to będzie problem. Jeżeli firmy farmaceutyczne odwrócą się od nas, czy firmy
medyczne na bazie której współpracy opiera się też praca sanockiego szpitala, jeżeli będziemy
udawali, że plan naprawczy, który mieliśmy dzisiaj też wymieniony w raporcie o stanie
powiatu, będzie przedstawiał informacje, które nie są realizowane a tylko dla osób mogących
zainteresować się, które wezmą ten dokument do ręki i nie znają całej otoczki, nie znają
sprawozdań finansowych i przeczytają, że w Sanoku w szpitalu realizuje się te zadania o
których wspominałem cytując zapisy raportu. Jest to mocno niepokojące. Chciałbym też pana
dyrektora czy osoby zarządzające szpitalem zapytać, bo do dzisiaj nie uzyskałem odpowiedzi
o czym też nie rozmawiamy. Mówimy o zobowiązaniach wymagalnych o kredytach o
zadłużeniu wobec ZUS-u o tych kwotach, które stale narastają ale jeszcze nie padły kwoty
zobowiązań niewymagalnych szpitala. O tym nie rozmawialiśmy i też nie wiemy jaka jest
kwota realna zadłużenia. (…).
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Pan Robert Pieszczoch – panie radny ja przepraszam ja bym prosił żeby wszystko to co wiąże
się stanu teraźniejszego i pytań do pana dyrektora przygotować pytania do pań z Biura Rady i
na wszystkie pytania zostaną udzielone odpowiedzi, a żebyśmy się skupili teraz nad projektem
uchwały.
Pan Sebastian Niżnik -pozwoli pan panie Przewodniczący, ponieważ statut mówi o
nieograniczonej wypowiedzi, odnoszę się do absolutorium, prosił bym żeby jednak nie
narzucać mi kwestii mojej wypowiedzi. Myślę, że sam wiem co powiedzieć a jestem nie
przedstawicielem jakiejś opozycji, nie przedstawicielem jakiejś innej partii, nie
przedstawicielem osób które chciały by zaszkodzić, tylko chcą pokazać pewien problem i
szanowni państwo jestem radnym jednym z 21, tak jak każdy z państwa, którzy tu zasiadają i
każdy z nas ma to samo prawo do wypowiedzenia i do zaakcentowania pewnych decyzji, które
w głosowaniu za chwilę będziemy podejmować. Chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz,
że budżet roku 2019, zrealizowany zgodnie z przepisami a niestety w mojej opinii nie jest
budżetem zrównoważonym. Tak jak rozmawialiśmy na komisjach jeszcze w 2018 roku, 2019,
mimo zapewnień, które usłyszeliśmy na tych komisjach nie było ani wydatków związanych z
budową hali przy II LO. My to wszystko przez to, że realizujemy w 2020, 2021 roku, może
2023 r. myślę że to nie jest właściwe, ponieważ odwlekamy w czasie i w momencie kiedy
mieliśmy ku temu możliwości i pieniądze, niestety nie realizujemy. Nie realizujemy też
obiecanej zmiany lokalizacji SOSW na ulicy Jagiellońskiej. Jak Państwo wiecie i są
wypowiedzi starosty na wrzesień powinniśmy tą lokalizację uruchomić. Po raz kolejny
zmieniła się koncepcja. Jestem bardzo sceptyczny ponieważ już szósty rok te koncepcje
odnośnie SOSW się zmieniają i one są coraz inne i jeżeli ktoś popatrzy na stan realizacji to
dalej jesteśmy w punkcie koncepcji czy jakiegoś tam projektowania czy realizowania. W 2019
roku tych pieniędzy nie przeznaczyliśmy na te inwestycje i obawiam się, że w 2020 roku
skutkiem będzie tego, że nie zrealizujemy obietnic, które złożyliśmy rodzicom dzieci
uczęszczających do SOSW. Tutaj też trwała dyskusja i na komisjach, odnośnie sposobu wyboru
zadań do realizacji z zakresu zadań drogowych. Nie tylko ja wyrażałem swoje niezadowolenie
jeżeli chodzi o kwestie i zakresu tych zadań i samych zadań, które zostały w 2019 r.
zrealizowane, czy nawet realizowane w 2020 roku. Chodzi mi konkretnie o priorytety. I tak w
przypadku drogi, którą będziemy w tym roku a może w przyszłym realizować jeżeli chodzi o
sam fakt remontu drogi na Liszną czy drogi przez Załuż, niestety te zadania zostały przesunięte
w czasie a mniej ważne priorytety zostały zrealizowane. Dopiero motywacją do działań dla
zarządu czy starosty, była podjęta uchwała, którą dzisiaj słyszeliśmy pan starosta mówił, że jest
w trakcie realizacji odnośnie petycji z miejscowości Liszna, do zrealizowania. Szanowni
państwo, ja mam taką refleksję, jeżeli ktoś ma bardzo mało ambitne plany, to łatwo jest je
zrealizować. I dla mnie ten budżet roku 2019 jest mało ambitny, wiele zadań, które powinniśmy
zrealizować zostały przeciągnięte w czasie, nie zostały zrealizowane a przede wszystkim
sytuacja sanockiego szpitala, która nie znalazła odzwierciedlenia w naszym budżecie. A na
koniec podsumowując swoje uzasadnienie, dlaczego nie będę głosował za absolutorium,
chciałbym też nawet po dzisiejszych odpowiedziach, gdzie pan starosta próbuje wzrokiem
szukać osób, które mu mogą pomóc w odpowiedzi na moje pytania, które w mojej ocenie są
bardzo kluczowe. Ja mam wrażenie, że pan starosta za mało interesuje się tym co się dzieje w
powiecie. Nie ma tej podstawowej wiedzy o kluczowych projektach realizowanych, o sytuacji
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finansowej w jednostkach i za to też będę głosował przeciwko absolutorium bo brakuje mi
przygotowania starosty do sesji, o czym już wielokrotnie wspominałem. Dziękuję państwu za
uwagę i to jest moje uzasadnienie do glosowania w sprawie absolutorium dla zarządu. Dziękuje
bardzo.
Pan Damian Biskup – panie Przewodniczący, koledzy radni, zaproszeni goście. Ja przed chwilą
usłyszałem kilka rzeczy o których pan Sebastian mówił. Nie, że chciałbym się tam jakoś do
nich odnieść, parę rzeczy warto moim zdaniem wyprostować, które tutaj padły bo one się tyczą
bezpośrednio, nie tyle co działania zarządu, co działania całej Rady i naszych kroków jakie
podejmowaliśmy. Patrząc w odwrotnej kolejności, czy zadania były przesunięte w czasie.
Mówimy tu o Lisznej i Załużu. Były przesunięte w czasie ja się z tym zgadzam. Ale Załuż
byłby zrobiony tylko 900m, a zgłaszamy teraz całą odległość, cały zakres robót łącznie, cały
odcinek z chodnikiem. Zrobilibyśmy wtedy tylko 900m byśmy zgłosili na zasadzie zgłoszenia,
tak przygotowaliśmy projekt i robimy całą drogę. Także sprawę załatwiamy kompleksowo i
jest temat zamknięty. Odnośnie przesunięcia w czasie drogi na Liszną. Tak, przesunęliśmy w
czasie, ale w między czasie proszę państwa robimy drugi odcinek, czyli chodnik przy ul.
Chrobrego do którego miasto, przynajmniej takie padły deklaracje, dokłada nam 400 tys zł.
Czyli załatwiamy też sprawę powiedzmy kompleksowo, ponieważ mieszkańcy tej części
Sanoka będą mogli poruszać się po chodniku. Jeżeli byśmy teraz nie poczekali, nie
zrobilibyśmy tego, zrobilibyśmy to szybciej, niestety to by się nie wydarzyło. Następna rzecz,
plan szpitala. O planie naprawczym myśmy tyle razy rozmawiali. Mnie na ostatniej sesji nie
było. Byłem zawodowo gdzie indziej, ale całą sesje oglądałem. Myślę, że temat planu
naprawczego jego realizacji powinien zostać już zamknięty, ponieważ to co się dało z tamtego
planu zrealizować, się realizuje, a tak naprawdę teraz pan dyrektor ponieważ na ostatnim
zarządzie został nam przedstawiony jego nowy zastęp pan Andrzej Wojdyła, w bardzo prosty
sposób chcą że tak powiem w niedługim czasie przedstawić nam wszystkim, nie tylko
zarządowi, etapowe naprawienie, poprawienie sytuacji w szpitalu. To co na wstępie
powiedzieli, muszą to jeszcze przenieść na papier. Podeprzeć się konkretnymi wyliczeniami,
wynikami i myślę, że w niedługim czasie dowiemy się pewnie trzeba będzie jeszcze jedna sesję
poświęconą szpitalowi, bo to jest teraz sprawa najważniejsza zwołać i wtedy dyrektorzy
przedstawią jak widzą sposób naprawy sytuacji w szpitalu. (…) Co do SOSW tu się zgadzam,
temat SOSW jest tematem, który krąży bardzo długi okres czasu. I on już dawno powinien być
załatwiony. Niemniej jednak dzisiaj dzięki zaangażowaniu naszych wydziałów mamy sytuację
taką, że kończy się projektować rozbudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej, która według
wskazań pana dyrektora jednostki SOSW czyli osoby kompetentnej, ma znacząco poprawić
sytuację tego obiektu a przez to i samych uczestników, dzieci, podopiecznych. Pan podniósł
jedną kwestię. My w zarządzie nie zawsze, bo o tym też trzeba powiedzieć, nie zawsze się
zgadzaliśmy, nie zawsze mówiliśmy jednym językiem, ale daje to dobre efekty. Bo nie po to
się chodzi na zarząd i nie po to się siedzi na zarządzie i się słucha, żeby zawsze głosować tak
jak się chce, jak ktoś chce. Jesteśmy zaprzeczeniem. Ten zarząd jest zaprzeczeniem tego że ktoś
sobie coś wymyśli i my to ślepo robimy. W tym zarządzie są zdania takie a nie inne, każdy ma
swoje i realizujemy je kiedy się wzajemnie sprzeczamy. (…). Patrząc nadal, naprawdę być
może w pracy zarządu w niedługim czasie trzeba będzie coś zmienić. Nawet osobowo trzeba
będzie coś zmienić. Bo ja nie mówię, że nie. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. Ale, póki co
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działamy. Mój głos jest tylko dlatego, że wywołany niejako przez kolegę Sebastiana, bo czuje
się w obowiązku parę rzeczy, które sobie odnotowałem powiedzieć żeby przekaz nie poszedł
inny, niż był w rzeczywistości. Czyli podsumuje raz jeszcze. Plan naprawczy tematem
powinien być już zamkniętym ponieważ to się dzieje, jest nowy zastępca. SOSW
rozbudowujemy, oczywiście spóźnimy się z projektem, wiele rzeczy miało na to wpływ.
Trzecia rzecz, zadania tak jak powiedziałem, zostały przesunięte ale moim zdaniem przez to,
że zostały przesunięte, żeśmy wyszukali inne zadania w tym czasie do realizacji możemy o
dużo więcej zrealizować a przede wszystkim zrealizować kompleksowo. Dzisiejszy zarząd
podchodzi i myślę, że wszyscy radni podchodzą, że przeszliśmy w realizacji zadań przede
wszystkim drogowo-mostowych, że chcemy wszystko robić kompleksowo. Jeżeli mamy
realizować jakieś zadanie a mamy limit złożenia zadań, trzy w ciągu roku, to wolimy poszukać
i zrealizować jedno duże zadanie, które np. tak jak teraz będziemy przygotowywać zadanie
odnośnie drogi do Turzańska razem z naprawą mostu. Poszliśmy krok dalej, dzisiaj był tutaj na
terenie powiatu sanockiego minister środowiska Michał Woś i obydwoje ze starostą
przekazaliśmy mu taką inicjatywę, było spotkanie które odbyło się na terenie gminy Zagórz
odnośnie połączenia dwóch gmin, połączenia gminy Komańcza i gmina Zagórz. To nie są nowe
pomysły. Jest z nami radny, który wtedy tworzył ten pomysł, mowa o Marku Szparze i ta
droga, którą będziemy tworzyć będzie też takim kompleksowym zadaniem. Chcemy robić duże
zadania, ponieważ mamy duże dofinansowania i robić je razem. Dziękuję.
Pan Stanisław Chęć, Starosta - panie Przewodniczący, szanowni radni. Ubiegły rok jeśli chodzi
o inwestycje to pan Sebastian mówi, że to były działania mało ambitne, budżet mało ambitny.
Ale to też były nowe wyzwania, nowe możliwości. Fundusz Dróg Samorządowych dawał nowe
możliwości i to była sytuacja taka gdzie trzeba było też w miarę szybko podejmować trudne
decyzje. Czasem nawet ryzykować. I sama ta skala inwestycji, można było coś więcej, może
trzeba było myśleć najpierw o drodze na Liszną ale tam nie było dokumentacji. Może trzeba
było myśleć o drodze na Załuż ale to by było fragmentarycznie prowadzone to zadanie, jakimiś
etapami. Lepiej przygotować dobrze dokumentację i później tak jak teraz jesteśmy gotowi na
to żeby złożyć kompletne zadanie. A w tamtym czasie mieliśmy można powiedzieć trzy, cztery
tygodnie maksymalnie do tego żeby przygotować co jest możliwe. I to się stało. I w tym
momencie dziękuję naszym pracownikom, wydziałom bo przygotowali w miarę szybkim,
krótkim terminie te wszystkie zadania i rozpoczęliśmy w ubiegłym roku 9 zadań
inwestycyjnych. 8 mamy zakończonych. Zostaje nam już w niedługim czasie zostanie oddany
most w Tyrawie Solnej. Naprawdę było dużo inwestycji za grube miliony i tutaj też myślę, że
i wam i Radzie i pracownikom, którzy naprawdę dołożyli wszelkich starań żeby te zadania
mogły być realizowane. I też projektowaliśmy dużo, dlatego też już mamy kolejne zgłoszenia
i kolejne zadania. Jeżeli chodzi o budżet przyszłego roku to tu też szkoły. Może nie działam tak
jak pan Sebastian mówi, że powinienem się starać, ale w niektórych obszarach myślę, że to
całkiem dobrze wychodzi czy właśnie w tych inwestycjach, czy nawet w budżecie oświaty, bo
budżet oświaty w ubiegłym roku zwiększył się o 5 mln zł. Czy były wcześniej takie sytuacje?
No nie wiem. Tak samo sytuacja prowadzenia placówek oświatowych w tym roku. Nie
płaciliśmy jednorazowego dodatku, który też najczęściej wychodził. To też jest jakby plusem
tych działań w ubiegłym roku poprzez działania budżetowe, że tych opłat w tym roku czy
wydatków w tym roku nie mamy. Sprawa SOSW tak, to się przeciąga to też może i dobrze.
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Lepiej zaczekać pół roku i realizować coś konkretniejszego jak tak tylko podjąć jakieś proste
działanie i na tym zakończyć sprawę. Była tam możliwość bo przejęliśmy na ul. Piłsudskiego
budynek, wiec tutaj priorytetem było przygotowanie tych pomieszczeń pod działalność
PCOJOPS. To się akurat prawie dzieje bo myślę, że w sierpniu zostanie ta jednostka
przeniesiona na ul. Piłsudskiego i wchodzimy z remontami i inwestycją na ul. Jagiellońską 22.
To też już jest faktem, to też były działania ubiegłego roku i trzeba było to wszystko spokojnie
przygotować. Tak samo dużo działań było w zakresie geodezji. Tutaj też jest dużo inwestycji,
dużo środków pozyskujemy, znacznie więcej jak w ubiegłych latach. W tym obszarze też widzę
same pozytywy. Mamy też nowego wicedyrektora w szpitalu, więc tu jest też nowe spojrzenie
na tą sprawę i działamy, nie uciekamy od problemu. Systematycznie rozmawiamy i
prowadzimy te rozmowy, szukamy tych dobrych rozwiązań w szpitalu również.
Pan Robert Pieszczoch – na podsumowanie szanowni państwo myślę, że ten nie popełnia
błędów co nic nie robi i patrząc na rok 2019 na pewno chciało by się więcej, na pewno chciało
by się lepiej bo taka jest nasza natura, każdego z nas, ale wydaje mi się, że wiele rzeczy udało
się zrealizować, dużo rzeczy udało się zrealizować i za to wnoszę o udzielenie absolutorium
dla zarządu za rok 2019.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw- 3 radnych, wstrzymało się – 0.
Przy 17 głosach za, przeciw -3, wstrzymało się – 0, uchwała Nr 251 w sprawie absolutorium
dla Zarządu Powiatu Sanockiego za rok budżetowy 2019 r., została podjęta i stanowi zał. nr
18 do protokołu.
Pan Starosta podziękował za udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu.
Pan Kazimierz Węgrzyn w imieniu Klubu PIS, Koalicji i własnym podziękował wszystkim
radnym za udzielenie absolutorium.
Pan Robert Pieszczoch ogłosił 5 minut przerwy. (1846 – 1850).
Ad. 9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Sanoku na obszarze
Powiatu Sanockiego za rok 2019. (druk 297)
Pan Robert Pieszczoch poddał sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru
wodnego w Sanoku na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019 pod głosowanie imienne.
Za w/w sprawozdaniem głosowało 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Sprawozdanie
zostało przyjęte i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad 10. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Jaśle na obszarze
Powiatu Sanockiego za rok 2019. (druk 298)
Pan Robert Pieszczoch poddał sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru
wodnego w Jaśle na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019 pod głosowanie imienne.
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Za w/w sprawozdaniem głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Sprawozdanie
zostało przyjęte i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad 11. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Lesku na obszarze
Powiatu Sanockiego za rok 2019. (druk 299)
Pan Robert Pieszczoch poddał sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru
wodnego w Lesku na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019 pod głosowanie imienne.
Za w/w sprawozdaniem głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Sprawozdanie
zostało przyjęte i stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Ad 12. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Krośnie na obszarze
Powiatu Sanockiego za rok 2019. (druk 300)
Pan Robert Pieszczoch poddał sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru
wodnego w Krośnie na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019 pod głosowanie imienne.
Za w/w sprawozdaniem głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Sprawozdanie
zostało przyjęte i stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Ad 13. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Brzozowie
obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019. (druk 301)

na

Pan Robert Pieszczoch poddał sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru
wodnego w Brzozowie na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019 pod głosowanie imienne.
Za w/w sprawozdaniem głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Sprawozdanie
zostało przyjęte i stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Starostę Sanockiego (druk 302).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -2 radnych.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 252 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Starostę Sanockiego,
została podjęta i stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
(kwota 36.700 zł) (druk 303).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań brak.
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Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0.
Przy 20 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota
36.700 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
(kwota 893.000 zł) (druk 304).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0.
Przy 20 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota
893.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
(kwota 240.000 zł) (druk 305).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0.
Przy 20 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota
240.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 27 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
(kwota 28.000 zł) (druk 306).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0.
Przy 20 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota
28.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 28 do protokołu.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
(kwota 38.745 zł) (druk 307).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań brak.
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Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0.
Przy 20 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota
38.745 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 29 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (kwota 300.000 zł) (druk 308).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0.
Przy 20 głosach za, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota
300.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 30 do protokołu.

Ad 21.Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Marzena Dziurawiec – mam dwa pytania do zarządu. Czy zarząd monitoruje to, że od chyba trzech
miesięcy zepsuty jest mammograf w naszym szpitalu i na czym stoimy, bo takie pytania nam zadają panie w
Sanoku i czy deklarowano jakąś pomoc, bo nic o tym nie mówicie. Drugie pytanie to jest, czy zarząd zebrał
jakieś informacje od szkół w sprawie tego, że mówi się w Polsce, że wiele dzieci zginęło i młodzieży w tym
nauczaniu zdalnym zginęło nam niejako z oczu i nie możemy tego monitorować bliżej. Czy my mamy jakieś
wiadomości co się dzieje w tym roku. Prośba żeby wziąć to pod uwagę gdy zaczniemy od września prace.
Pan Marian Kawa – panie starosto, wybory już minęły wszystkie z tych ostatnich lat, najbliższe za kilka w
związku z powyższym tak na spokojnie zapytam o rzecz związaną z okresem przedwyborczym a mianowicie
media dość obficie pokazywały i te regionalne i te nasze miejscowe, pokazywały pańską sylwetkę z tymi
różnymi kwotami na tych tablicach, które tam miały dotrzeć. Chcę zapytać kiedy budżet powiatu będzie
wzmocniony tymi kwotami, czy ewentualnie już mamy projekty uchwał budżetowych w tych wysokościach,
które tam się pojawiały. (…).
Pan Sebastian Niżnik – chciałbym poprosić, żeby te moje pytania, które zostały zadane do raportu były
traktowane jako zapytania radnego w tym punkcie odnośnie tych dwóch projektów i abym mógł uzyskać
informacje pisemnie. Rozumiem, że pan starosta ma 14 dni na to aby mi odpowiedzieć. Chciałbym zapytać
apropo o te drogi, bo mówiliśmy dzisiaj o nich dzisiaj już głośno. Chciałbym żeby to wybrzmiało na sesji.
Panie starosto jaki jest etap realizacji dwóch zadań drogowych czyli mówimy o remoncie drogi w Załużu i
remoncie drogi na Liszną.
Pan Tomasz Gankiewicz- mam pytanie do pana starosty. Jako komisja transportu obradowaliśmy i złożyliśmy
taki wniosek o przygotowanie planu potrzeb w zakresie remontów dróg w skali całego powiatu żeby zrobić to
w oparciu o ocenę pracowników merytorycznych, czyli o wydział pana naczelnika Cyrana, dyrektora PZD
oraz o komisje merytoryczną. Żebyśmy wspólnie przygotowali taki punktowy podział naszych dróg i mostów.
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(…). Przygotowaliśmy taki wniosek, był złożony do zarządu, chcę zapytać czy był już rozpatrywany i jak ma
się z nim sprawa?
Pan Marek Szpara – korzystam z okazji widzę, że jest pan naczelnik Wojtek Skiba i zapytam o barszcz
Sosnowskiego. W rejonie Karlikowa, Płonnej i dolina Osławy, bardzo ta roślina jest agresywna w tej chwili.
Mieszkańcy pytają czy powiat sanocki planuje jakieś działania związane z likwidacją . Pamiętam, że były takie
działania robione. Co dalej, czy mamy jakieś plany w tym zakresie?
Pan Stanisław Chęć, Starosta- na fundusz inwestycji powiat sanocki otrzymał 2 miliony trzydzieści dwa tysiące
i kilkaset złotych końcówka. To przeznaczymy na wkład własny do zadań Czerteż-Strachocina i ul. 800-lecia.
To są te dwa zadania, które już zaczynamy realizować. Te dwa zadania będą bez złotówki wsparcia z naszej
strony. Oczywiście fundusz inwestycji lokalnych przygotował jeszcze kolejne dwa terminy jeśli chodzi o takie
możliwości składania wniosków a te wnioski które złożyliśmy, termin upływa 10 sierpnia, więc to jest
procedowane w tym momencie takie wnioski mamy przygotowane, bo tam trzeba jeszcze założyć subkonto i
to jak przygotujemy to do 10 sierpnia na pewno zdążymy. Taki pomysł jest, żeby te środki wykorzystać bo tu
już mamy gotową dokumentację, gotowe zadania, a środki, które mieliśmy w naszym budżecie zostaną dalej
dla nas do dyspozycji na dowolny cel m.in. właśnie na rozbudowę SOSW. (…). Jeśli chodzi o mammograf to
jesteśmy cały czas z dyrekcją. Dyrekcja zleciła naprawy. Tutaj też podpowiadaliśmy, żeby można było te
mammografy jakby zamówić, te które przyjeżdżały do Sanoka na plac harcerski. (…). Szkoły, zdalne
nauczanie, nie wiemy, sytuacja nie poprawia się jest jakby cały czas w tym samym miejscu, są kolejne
zachorowania w tym zakresie i te statystyki dalej pokazują, że problem jest taki jaki jest, jakie będzie to
zobaczymy, natomiast myślę, że po połowie sierpnia będziemy mieli te informacje co ze szkołami, czy to
będzie dalej forma zdalna czy normalnie stacjonarnie będziemy mogli wysłać uczniów do szkół. Drogi Załuż
na jakim etapie. Przygotowane mamy wnioski, zarząd już podjął tą decyzję tydzień temu, pan naczelnik Cyran
już przygotował te wnioski tak, że mogliśmy przyjąć, myśmy je wstępnie przyjęli. Później przedstawiliśmy to
co już pan radny Jurek Zuba przedstawił, że były zaopiniowane na komisji i wczoraj na zarządzie żeśmy te
trzy zadania bo jest Załuż –Lesko, Sanok-Liszna, i Wzdów-Zarszyn. Te trzy zadania zgłaszamy do funduszu
dróg samorządowych. Termin jest chyba do 6 sierpnia, więc tu też jesteśmy gotowi i te trzy zadania zostaną
zgłoszone. Rozstrzygnięcie będzie na przełomie tego i następnego roku i w przyszłym roku będzie realizacja
tych zadań. Praktyka mówi, że do tej pory wszystkie zadania były realizowane, składane przez powiaty. (…).
Pani Marzen Dziurawiec- szanowny panie starosto, może uciekło sedno mojego pytania , to proszę jeszcze raz
żeby pan odpowiedział. Chciałam poruszyć bardzo ważny temat, czyli temat młodzieży w naszych szkołach,
która być może bo nie mamy takiej wiadomości zaginęła nam w ferworze tego nauczania zdalnego tzn. są
takie doniesienia krajowe, że bardzo dużo odsetek młodzieży i dzieci nie zgłosił się tak jak powinien poprzez
to nauczanie. Czy my to jakoś monitorujemy, czy mamy jakiś plan, albo czy zrobimy taki plan od września.
Bo wydaje mi się to bardzo kluczową sprawą, dzieci które „zniknęły” w Bieszczadach nie jesteśmy w stanie
ich monitorować. Jeżeli takie są.
Pan Stanisław Chęć, Starosta – ale to dotyczy naszych uczniów szkół średnich? Pierwsze słyszę od pani. Żaden
dyrektor takich informacji mi nie zgłaszał. Może dodam, że trwają nabory. 4 sierpnia jest ten ostatni etap
zgłaszania przez uczniów wyników egzaminów. 5, 6 sierpnia zadecydujemy czy szkoły zadecydują, jaki
będzie faktycznie nabór na ten rok szkolny, który przed nami. Pani Marzeno to co pani mówi, nie wiem ja nie
słyszałem od dyrektorów żeby nam się jakiś uczeń zgubił.
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Pan Robert Pieszczoch – poproszę pana naczelnika Skibę o odpowiedź na temat barszczu Sosnowskiego.
Zanim oddam głos, panie radny Szpara na dzień dzisiejszy Urząd Marszałkowski rozpoczął działanie,
program, projekt na terenie powiatu sanockiego zwalczanie barszczu Sosnowskiego poprzez naturalny wypas.
Aktualnie jest on realizowany i wszystkie te trwałe użytki zielone, które są porośnięte barszczem
Sosnowskiego jeżeli ma pan taką wiedzę to bardzo bym prosił aby może tutaj zgłaszać do pana naczelnika
Skiby a ja już po sesji powiem co by pan naczelnik miał zrobić z tym dalej.
Pan Wojciech Skiba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - zwalczanie barszczu Sosnowskiego jaki
prowadził powiat sanocki w latach 2014-2017 był finansowany ze środków europejskiego funduszu obszaru
gospodarczego, czyli tzw. środki norweskie. I niestety był to ostatnie źródło jakiekolwiek finansowania
zwalczania barszczu. Niestety, po roku 2017 nie było takich środków w takiej skali. Wypas to co urząd
marszałkowski w tej chwili prowadzi, to jest takie powiedzmy może nie eksperymentalne ale jedno z lepszych
metod zmęczeniowej walki z barszczem. W chwili obecnej jesteśmy na etapie kończenia wniosku do
Ministerstwa Klimatu i NFOŚ. 3 sierpnia jest termin składania wniosku. Mamy go prawie gotowy i
zaplanowana jest realizacja na rok 2021-2023. Taki jest okres kontraktowania tego projektu. W poniedziałek
będzie składany wniosek. W ostatnich dwóch miesiącach dokonaliśmy jakby ponownej weryfikacji tych
powierzchni, które w tamtym programie mieliśmy zewidencjonowane. Niestety widzimy przyrost barszczu
Sosnowskiego, szczególnie na obszarach nadrzecznych. Tu niestety nam się pojawia problem także może
troszkę zawirowań jaka była związana ze zmianą sposobu gospodarowania wodami. Wody polskie rok 2018,
niestety miały troszkę przestoju bo to był rok organizacyjny. W tym roku z informacji, które posiadam
zaplanowali część pieniędzy na zwalczanie w newralgicznych w takich drastycznych nazwijmy to terenach
które najbardziej są zagrożone występowaniem tego barszczu. Z tym, że nie jest to skala naprawdę duża i
kompleksowa. To jest tylko lokalne miejscowe pozbywanie się problemu. Nie rozwiązanie. Tutaj chciałbym
zaznaczyć, że składamy ten wniosek na konkurs. Czy uzyskamy dofinansowanie, mam nadzieję, że tak.
Poprzedni projekt nam się udał zdobyć dofinasowanie. Projekt, który w między czasie składaliśmy w roku
2015 też dostaliśmy przyrzeczenie dofinansowania, z różnych przyczyn został anulowany. Te dwa projekty,
które składaliśmy były dobrze ocenione, także mam nadzieję że ten trzeci, który w tej chwili składamy, też
dostanie dofinasowanie. Realizowany byłby dopiero od roku przyszłego.
Pan Damian Biskup – kontynuując odpowiedź starosty bo radny Tomasz Gankiewicz pisał o tą gradację tych
zadań, jak one mają być oceniane. Na zarządzie podeszliśmy do tego dwuetapowo. Pierwszy etap to jest taki,
że przede wszystkim zapraszamy wójtów danych gmin, gdzie nasze drogi są zlokalizowane czy mosty. Oni
nam odpowiadają co w zasadzie jako pierwsze powinniśmy robić i gdzie tam najwięcej problemów stwarza.
I przede wszystkim gdzie dadzą wsparcie. Tutaj jest prosty przykład, trzecie zadanie przez nas zgłoszone w
tym roku czyli chodnik i odbudowa drogi w m. Jaćmierz, tutaj pani wójt zadeklarowała, że pokryje 50%
wkładu własnego. Mamy fajny montaż finansowy stad też ten kierunek. I pani też sama skierowała, że ona
woli żeby w pierwszej kolejności był zrobiony ten ciąg drogowy niż most w kierunku Odrzechowej bo tam
mieszkańcy sobie jakoś radzą. Z tą gradacją to jest coś takiego, tu pan dyrektor Naparła bo to głównie na nim
polegamy, przygotowuje nam takie wypisy, które pojawią się na komisji transportu, które drogi i które mosty
w pierwszej kolejności potrzebują naszego natychmiastowego działania. To o czym rozmawialiśmy na
komisji. Trzecim działaniem, które teraz się pojawiło, pan starosta to potwierdził, że przed złożeniem
ostatecznym, przed decyzją zarządu co składamy, zarząd spotyka się z komisją i na komisji jeszcze raz to
dyskutujemy. Co miało miejsce w tamtym tygodniu. I tak było. Dopiero po tej komisji żeśmy razem to
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przedyskutowali i żeśmy wspólnie wybrali te zadania i żeśmy je złożyli. Wracając jeszcze do barszczu
Sosnowskiego, dzisiaj minister też się odniósł, ponieważ dużo samorządów o to prosiło o wsparcie. W tej
chwili idzie do procesu legislacyjnego ustawa o tzw. gatunkach inwazyjnych. Taką nowością w tej ustawie a
dokładnie w rozporządzeniu do tej ustawy będzie możliwość przez organ nadzorczy zmuszenia właściciela
gruntu w tym Wód polskich, do usunięcia tego barszczu na trwałe ze swojej posesji. To jest nowość , która się
wprowadza. My doskonale wiemy i pan naczelnik Skiba to potwierdzi, że realizowaliśmy duży projekt
zwalczaniu barszczu i na 50 ha wyczyściliśmy, a obok był właściciel który uznał, że to mu jest nie potrzebne i
praktycznie efekt naszego działania był zerowy.
Pan Krzysztof Strzyż –kilkoma słowami chciałem się również odnieść do problemu zwalczania barszczu
Sosnowskiego,. Pan Marek Szpara podniósł temat bardzo ważny i środowisko Wysoczany, Płonna w
kierunku Bukowska naprawdę ci ludzie cierpią i niejednokrotnie był poruszany na zarządzie. Program objęty
latami 2014-2017 był potrzebny ale istota rzeczy, był obarczony pewnym błędem a mianowicie terminem
zwalczania barszczu. Bo na Wysoczanach jest prawie 28 ha barszczu można powiedzieć w jednym kawałku,
mówiąc kolokwialnie a idąc dalej w kierunku Płonnej to jest ponad 30 ha. Problem polegał na tym, że nasiona
dojrzewają około 15 lipca a tak naprawdę mogliśmy tą walkę podjąć po 15 sierpnia bo tereny te były zgłoszone
do dopłat środowiskowych. Tak naprawdę to była walka z wiatrakami. Ja ten temat niejednokrotnie
podnosiłem również na zarządzie. Mam nadzieje panie naczelniku, że nowy program będzie się wpisywał w
odpowiedni termin zwalczania tej rośliny bardzo inwazyjnej. (…).
Pan Robert Pieszczoch – myślę, że temat barszczu Sosnowskiego, tak jak mówicie bardzo ważny ale te
kwestie, które są dziś poruszane akurat one w wielu miejscach są wyprostowane. Bo ziemia, która jest
porośnięta barszczem Sosnowskiego nie mogą być do niej dopłaty przyznane i wiele tych gruntów wypadło z
produkcji. Więc myślę, że to będzie główny czynnik do tego, żeby rolnicy, którzy posiadają te grunty zrobili
sobie z tym porządek i w wielu miejscach się to dzieje. Bo niestety jeżeli sam rolnik nie dopełni pewnych
formalności to ten barszcz będzie się tylko rozprzestrzeniał i najlepszą metoda jaka na ten moment jest to jest
wypas we wczesnej fazie wzrostu i nie ma do tej pory lepszej metody, bo inne metody są bardzo głęboko
inwazyjne i tylko z zastosowaniem środków pestycydów, więc myślę, że ten projekt, który pilotażowo na razie
w tym roku wprowadził urząd marszałkowski, myślę, że w przyszłym roku większe środki zostaną skierowane
i powiat sanocki akurat poradzi sobie z tym problemem.
Pan Marek Szpara - w zasobie Powiatowego Zarządu Dróg znajdują się drogi, które nie spełniają ustawowych
warunków dróg powiatowych. Czy po wykonanych remontach, modernizacjach, przebudowach, innych
pracach, zarząd bierze pod uwagę przekazanie ich do stosownych zarządców? (…).

22. Wnioski i oświadczenia.
Pan Jan Jaślar – dużo było dzisiaj tematów związanych ze sprawami remontów i przebudowy dróg, dlatego
też wychodząc naprzeciw tym tematom, składam wniosek o wykonanie projektu na przebudowę drogi
powiatowej Besko-Mymoń, drogi łączącej drogę krajową z drogą wojewódzką w kierunku zapory w
Sieniawie. Jest to droga, która w tej chwili pod względem stanu technicznego ale też i pod względem
komunikacji z wypadkiem śmiertelnym wymaga przebudowy i to takiej szerszej przebudowy z budową
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chodników. Jest tam duży ruch turystyczny, dlatego wniosek mój jest na wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej.
Pan Jerzy Zuba – nie będę ukrywał, że w mojej pozytywnej decyzji apropo pozytywnym głosowaniu jeśli
chodzi o absolutorium dla zarządu, zaważyły małe ale bardzo ważne kroki, które podjęliśmy na rzecz
transportu publicznego, transportu kolejowego. Jakby plonem tych dobrych kroków, które dają nadzieję na
jakąś odbudowę znaczenia tego transportu, będzie komisja transportu, którą zaplanowaliśmy na 13 sierpnia.
To będzie komisja o charakterze objazdowym, m.in. z udziałem pana wiceministra Janusza Kowalskiego z
udziałem posłów z udziałem radnych wojewódzkich i będziemy również chcieli zaprosić wszystkich państwa,
żeby w takiej praktycznej formule, czyli poprzez krótką podróż pociągiem ze stacji Sanok główny na strefę
ekonomiczną w Zagórzu w dzielnicy Zasław i tam będziemy chcieli zaprezentować pewne rozwiązania, które
w naszej opinii pozwolą jeszcze usprawnić to poruszanie się na tym odcinku między Zagórzem a Sanokiem.
Mówiąc tak bardzo skrótowo chcielibyśmy popatrzeć na ten odcinek jako fragment takiej linii nawet
tramwajowej podmiejskiej, gdzie być może dzięki dobrym decyzjom, dzięki wsparciu pana ministra uda się
przyspieszyć uruchomienie przystanku kolejowego na tej strefie. Mam świadomość tego że jesteśmy w
sezonie wakacyjnym i ta komisja by się rozpoczęła o godz. 10.00, 13 sierpnia w Sanoku na dworcu
kolejowym. Bardzo serdecznie wszystkich państwa radnych zapraszam. Jak jestem już przy głosie to pozwolę
sobie pogratulować zarządowi absolutorium. Jeśli mówimy o tym wycinku kolejowym to powiem tak, idźmy
dalej tą drogą.

23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego Pan Robert Pieszczoch słowami:
„Zamykam XXIV sesję zwyczajną Rady Powiatu VI kadencji” zamknął obrady.

Protokołowała:
Joanna Jankowska
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