Protokół
XLIX sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 24 lutego 2014r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XLIX sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał radnych.
Na podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 19 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XLIX sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan
Stanisław Fal.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poinformował, że radni otrzymali
porządek dzisiejszych obrad (zał. nr 2).
W między czasie do Prezydium Rady wpłynął wniosek od Komisji Rewizyjnej z prośbą o
umieszczenie w porządku obrad Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował aby punkt dot. Przyjęcia Planu Pracy Komisji
Rewizyjnej na 2014 rok umieścić w punkcie 6 porządku obrad. Dalsze punkty kolejno.
Zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś inne propozycje do porządku obrad?
Nie zgłoszono.
Wobec powyższego Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał zmieniony
porządek obrad pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka 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, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, członek komisji Pan Tadeusz Nabywaniec.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
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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 odbyła dwa
posiedzenia. Tematem posiedzeń było przede wszystkim przygotowanie planu pracy
komisji rewizyjnej na 2014 rok. Kolejnym tematem, którym zajmowała się komisja było
pismo kancelarii adwokackiej A. Wołczański w sprawie wypłacenia należności o które
zwraca się do powiatu klient kancelarii. Kolejnym tematem była dyskusja nad pismem
rodziców uczniów I LO do Przewodniczącego komisji w sprawie listu skierowanego do
rodziców tych uczniów. Komisja w obu tych sprawach zwróciła się do Zarządu o
wyjaśnienie.

Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.

Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 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 Starosty między sesjami stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - Szanowni Państwo, ponieważ w wypowiedziach niektórych
Przewodniczących Komisji pojawiała się kwestia zbierania podpisów, Pan Starosta Wacław
Krawczyk wyjaśniał tą sprawę. Napisał pismo do dyrektora I LO, przeczytam odpowiedź,
którą otrzymaliśmy w tej sprawie. Żałuję tylko że nieprawdziwe, nierzetelne informacje
pojawiły się w mediach. Nie wiem z czego one wynikają jaka jest przyczyna braku
życzliwości i przede wszystkim rzetelności.: „ Odpowiadając na pytanie dotyczące artkułu w
Tygodniku Sanockim stanowczo zaprzeczam insynuacjom, jakoby zobowiązywałem
rodziców do składania podpisów pod listem z podziękowaniami skierowanymi do Rady
Powiatu. Podpisy zbierane były na zasadzie pełnej dobrowolności i nikogo z powodu
podpisania bądź niepodpisania listu nie spotkały jakiekolwiek przykrości”. Podpisany
dyrektor I LO. Wiem, że inicjatywa z listem pochodziła od Rady Rodziców I LO. Myślę, że
nie powinniśmy wpadać w paranoję żeby w tych czasach zabraniać komukolwiek składać
jakiekolwiek podziękowania. Dziękuję bardzo.
Pan Waldemar Szybiak – jedna uwaga bo Pan wspomniał o tych parkometrach, które będą
i mam taką uwagę. Po obniżeniu chodników przy ul. Kościuszki przy Starostwie zrobiła się
sytuacja następująca, że niestety jest ograniczona widoczność na przejściu. Coś należało by z
tym zrobić. Druga uwaga, przy wyjeździe z ul. Sikorskiego (koło żabki) zawsze stoi dwa, trzy
samochody, jest tam w tej chwili bardzo duży parking osiedlowy i jak ktoś wyjeżdża w lewo
to są trudności niesamowite.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - my zwracamy na to uwagę, bo tam nie wszędzie jest
możliwość parkowania. Niestety kierowcy łamią przepisy i tutaj Pana komendanta ostatnio
podczas mojej obecności na spotkaniu, podsumowaniu rocznym informowałem i prosiłem o
reakcję i wiem że takie działania są już podjęte.
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Pan Waldemar Szybiak – może przy montażu tych parkometrów, może coś udało by się
zrobić bo naprawdę o wypadek tam nietrudno.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - jak najbardziej z tym się zgadzamy ale niestety nie
wszystkie osoby stosują się do obowiązujących znaków.
Pan Waldemar Szybiak – jeszcze jedno pytanie bo Pan powiedział, że kredyt konsolidacyjny
jest w trakcie realizacji ta uchwała, a na komisji dostaliśmy taką informację że to jest
nierealne wzięcie tego kredytu konsolidacyjnego.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – widocznie była nieprecyzyjna, ponieważ rzeczywiście RIO
uchyliło naszą uchwałę ale my odwołaliśmy się do wyższej instancji i do momentu
rozstrzygnięcia tej sprawy jakby jest w trakcie realizacji.
W tym momencie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady powitał na sesji Pana
Grzegorza Matyniaka Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku.
Następnie Pan Grzegorz Matyniak zabrał głos.
Ad. 6 Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku na 2014 rok.
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał przedstawiony Plan Pracy pod
głosowanie.
Za przyjęciem w/w planu pracy głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku na 2014 rok
został przyjęty i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 513 w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola
Adamieckiego w Sanoku. (druk 539).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 513 w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola
Adamieckiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 514 w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego
Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku ( druk 540).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.

4

Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 514 w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego
Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 12 do
protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 515 w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum
Ogólnokształcącego oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Sanoku
wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku
(druk 541).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 515 w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum
Ogólnokształcącego oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Sanoku wchodzących
w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, została podjęta i
stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 516 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Sanoku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Sanoku ( druk 542).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 516 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Sanoku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 517 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego
dowodu rejestracyjnego (Gmina Zarszyn) ( druk 543).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 517 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego
dowodu rejestracyjnego (Gmina Zarszyn), została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
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Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 518 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego
dowodu rejestracyjnego (Gmina Miasta Sanok) ( druk 544).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 518 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego
dowodu rejestracyjnego (Gmina Miasta Sanok), została podjęta i stanowi zał. nr 16 do
protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 519 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2014 na obszarze działania Powiatu
Sanockiego ( druk 545).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 519 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2014 na obszarze działania Powiatu
Sanockiego, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 520 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej oraz
powołania nowego członka Rady Społecznej przy SPZOZ w Sanoku ( druk 546).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 520 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej oraz
powołania nowego członka Rady Społecznej przy SPZOZ w Sanoku, została podjęta i
stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 521 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2014 (kwota 248) ( druk 547).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 521 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2014 (kwota 248), została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
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Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 522 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/389/2013 Rady
Powiatu w Sanoku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Powiatu Sanockiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( druk 548).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 522 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/389/2013 Rady
Powiatu w Sanoku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu
Sanockiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 523 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 24.900 zł) (druk 549).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 523 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 24.900 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 524 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 4.600 zł -Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku) (druk
550).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 524 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 4.600 zł -Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku), została
podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 525 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (zmiany nazw zadań, kwota 417.765 zł). (druk 551).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -1 radny.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 525 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (zmiany nazw zadań, kwota 417.765 zł), została podjęta i stanowi
zał. nr 23 do protokołu.
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Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań brak.
Ad. 21 Wnioski i oświadczenia.
Pan Józef Baszak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Za kilkanaście dni będziemy
świadkiem na pewno historycznego wydarzenia w Sanoku jakim będzie oddanie do użytku
długo oczekiwanego oddziału neurologii w Sanoku. Będzie to na pewno przełomowy okres w
którym czekają nas następne, bowiem został w starym szpitalu tylko jeden, jakim jest oddział
laryngologiczny. Sanocka Fundacja mając to na względzie, kiedy ku końcowi miały się prace
przy neurologii, rozpoczęła działania w zakresie przygotowania dokumentacyjnego w tym
temacie. Wykonano oprócz geologicznych badań, które polegały na wierceniu, odkryciu
fundamentów, odkryciu częściowo stropów i dachu, (stropodachu) zrobiono również
ekspertyzę techniczną, która pozwala na nadbudowę na dotychczasowym oddziale
pulmonologii i zakaźnym jednego piętra i wykonać nad tym dach. Równocześnie wykonano
już dokumentację techniczną na wykonanie dachu i w świetle powyższego ekspertyza
techniczna i wykonanie techniczne dokumentacji na dach pozwoliła na wykonanie koncepcji
czy ten oddział ze starego szpitala będzie mógł w powierzchni swojej użytkowej zmieścić się
nad budowanym oddziałem. Koncepcja jest już wykonana i koncepcja jest właściwa. Czyli
możemy z powodzeniem przenieść tam oddział, wybudować nad tym jeszcze jedno piętro i
przenieść laryngologię. Pragnę tu podkreślić, że równocześnie został już ogłoszony przetarg
na wykonanie windy na tym budynku. Mając na uwadze w przyszłości następną kondygnację,
projekt windy został już poprawiony o dodatkowy szyb jak i zmianę nośnika windy. W tej
chwili jest wykonana termomodernizacja obiektu w związku z tym i ten element również
został dostrzeżony i również go chcemy wykonać na nadbudowanej kondygnacji. W świetle
powyższego z tym całym materiałem, staraniem Pana Starosty pojechaliśmy do Pani
Wojewody do Rzeszowa, gdzie zostaliśmy przyjęci ciepło, zreferowaliśmy zamiar w tym
temacie i jej akceptację tego działania, tego kierunku oraz zapewnieniem, że w miarę
własnych sił i środków pomoże temu tematowi. W świetle powyższego zostaje jeden temat,
mianowicie wykonać dokumentację techniczno-kosztorysową całego tego przedsięwzięcia.
Według wyliczeń, które dokonaliśmy kwota potrzebna na wykonanie pełne oraz wykonanie
wszystkich pozostałych dokumentów łącznie z zezwoleniem na budowę będzie wynosiło
między 180.000 zł a 200.000 zł. Zwróciliśmy się do Pana Starosty o to, i staramy się
wszelkimi sposobami tą kwotę uzyskać. Być może, że łagodna zima, która pozwoliła obniżyć
koszty zimowego utrzymania dróg, może inne oszczędności które Zarząd posiada, mamy
prośbę, wniosek aby Zarząd Powiatu zechciał to uwzględnić bowiem z długoletniej praktyki
inwestycyjnej doskonale wiem, że jeżeli nie ma się dokumentacji techniczno – kosztorysowej
a więc nie ma się przygotowania tego, które stanowi swoisty rodzaj legitymacji do starania
się o jakiekolwiek środki z jakichkolwiek źródeł, nie ma co startować. Chcemy zrobić
kolejny krok w tym temacie z ogromną prośbą w imieniu wszystkich tych, którzy oczekują na
lepsze warunki pobytu w szpitalu, gorąco proszę Zarząd o wspieranie tej decyzji. Jeżeli tych
środków nie ma na dzisiaj, planujemy, że do końca czerwca chcemy zrobić dokumentację
techniczno-kosztorysową, do końca bieżącego roku chcemy dokonać stanu surowego
zamkniętego o wartości około 1.200.000 zł – 1.300.000 zł oraz zakończenie całego
przedsięwzięcia w przyszłym roku. W związku z tym gorąco proszę żebyśmy wszyscy razem
przyczynili się do tego działania. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i
przeniesienia oddziału neurologii należy się serdeczne dziękuję. Dziękuję bardzo.
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Ad. 22 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka słowami: „ Zamykam obrady XLIX sesji zwyczajnej Rady
Powiatu w Sanoku IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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