Protokół Nr XXVI
z XXVI sesji nadzwyczajnej
Rady Powiatu Sanockiego VI kadencji,
która odbyła się w dniu 29 września 2020r.
od godz. 1630 do godz. 1641 w Sali Herbowej
Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
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Ad. 1 Otwarcie obrad sesji.
Stanisław Lewicki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego, otworzył posiedzenie
XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego VI kadencji. Powitał radnych oraz
dyrektora SP ZOZ w Sanoku.
Na podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 17 radnych. Lista
obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXVI sesji nadzwyczajnej został powołany według kolejności radny Igor
Wójciak.

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek dzisiejszych obrad (zał.
nr 2).
Zapytał, czy do przedstawionego porządku obrad ktoś chce wnieść jakieś uwagi.
Nie zgłoszono.
Następnie porządek został poddany pod głosowanie. Za porządkiem obrad głosowało 15
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Porządek został przyjęty.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (kwota 8.892 zł) (druk 320).
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Robert Zoszak
poinformował, że komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 270 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok została podjęta i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Powiatu
Sanockiego środków finansowych do projektu „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku” (druk
321).
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Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Robert Zoszak
poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Kazimierz Węgrzyn
poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Radny Marian Kawa: Mam pytanie do pana przewodniczącego Komisji Zdrowia, który przed
chwilą zabierał głos. Jakie rzeczywistych i realnych wartości dodatnich spodziewa się pan po
realizacji tego projektu?
Radny Kazimierz Węgrzyn: Panie radny Marian Kawa, więc jeśli chodzi o ten projekt uchwały,
uważam, że to jest bardzo istotny projekt dla sanockiego szpitala, ponieważ wnosi olbrzymie
rozwiązanie, dużą pomoc, to jest wszystkie sprawy związane z projektem dotyczące... w formie
internetowej, więc mi się wydaje, że to olbrzymia pomoc jest i to jest olbrzymie udogodnienie,
a szczegóły i konkrety – mnie się wydaje, że najbardziej kompetentny tutaj jest obecny pan
dyrektor, który mógłby powiedzieć szczegółowo i objaśnić panu radnemu i nam wszystkim.
Dziękuję bardzo.
Radny Marian Kawa: Zadałem panu celowo to pytanie, bo ma pan pełną świadomość, że to jest
projekt realizowany w ogromnym... w ogromnej większości środkami Unii Europejskiej,
dlatego poprzez odpowiedź na to pytanie uzyskałem też odpowiedź o pański stosunek do
środków unijnych. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: To nie ma związku z uchwałą, panie radny.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 271 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie
Powiatu Sanockiego środków finansowych do projektu „Modernizacja i rozwój e-usług w
ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku” została
podjęta i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących
zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej (druk 322).
Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Rynku Pracy Robert Zoszak poinformował, że
komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki dodał, że do projektu uchwały dołączone jest
porozumienie, na podstawie którego to nauczanie będzie realizowane.
Zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
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Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 272 w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących
zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej została podjęta i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Zamknięcie obrad sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego Pan Stanisław Lewicki słowami: „W związku
z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam dzisiejszą XXVI nadzwyczajną sesję Rady
Powiatu VI kadencji” zamknął obrady.

Protokołowała
Agnieszka Szczepańska

Wiceprzewodniczący
Stanisław Lewicki
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