Protokół nr XXXIII
z XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego
przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania –korespondencyjnie
w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 920) wiceprzewodniczący Rady Roman Konieczny zwołał XXXIII
nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Sanockiego, wskazując termin 7 kwietnia 2021 r., i zgodnie
z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zarządził zdalny
tryb obradowania w formie korespondencyjnej.
Ogłoszenie o sesji zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w
Sanoku, umieszczone na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz
przesłane do mediów lokalnych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok
(kwota 106.496 zł) (druk 394).
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata
2021-2028 (druk 395).
5. Zakończenie obrad sesji.

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi zał. nr 1 do protokołu.
W zawiadomieniu o zwołaniu sesji nadzwyczajnej ustalono zasady zdalnego trybu
obradowania w formie korespondencyjnej.
Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej w zdalnym tryb obradowania w formie
korespondencyjnej, a także porządek obrad i materiały sesyjne objęte porządkiem obrad
przesłano radnym e-mailem w dniu 31 marca 2021 r., a ponadto w wersji papierowej zostały
dostarczone tym radnym, którzy otrzymują w ten sposób materiały na sesje.
Karty do głosowania zostały dostarczone wszystkim radnym wyłącznie w wersji
papierowej – jedna karta wystawiona imiennie dla każdego radnego, z pieczątką Rady Powiatu
Sanockiego – w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2021 r. Dostarczono je w sposób ustalony
indywidualnie z każdym radnym – do rąk własnych bądź w sposób wskazany przez radnego.
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W sprawach objętych porządkiem obrad do 7 kwietnia 2021 r. do godz. 9.30 radni zadawali
pytania, zgłaszali uwagi i wyrażali opinie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail Biura Rady Powiatu Sanockiego, na które zostały częściowo udzielone odpowiedzi. (zał.
nr. 2 do protokołu).
W dniu 6 kwietnia 2021 r. odbyła się Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w trybie zdalnym (on-line), na którym omawiane były
procedowane uchwały z udziałem pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w
Sanoku. Wszyscy radni mieli możliwość uczestnictwa w tym posiedzeniu. Z tej możliwości
skorzystało 10 radnych.
Radni głosowali w terminie do 7 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00. Wypełnione i podpisane
karty do głosowania zostały dostarczone do Starostwa Powiatowego w Sanoku osobiście przez
radnych (9 osób) bądź odebrane we wskazanym przez radnego miejscu przez pracownika Biura
Rady Powiatu Sanockiego (9 osób). 3 radnych poinformowało telefonicznie, że nie bierze
udziału w sesji i nie odda wypełnionych kart do głosowania.
Radny Sebastian Niżnik na swojej karcie do głosowania zamieścił następującą adnotację:
„Do protokołu: Chcę zaznaczyć, że nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytania!” i opatrzył
ją własnoręcznym podpisem.
Po upływie ustalonego terminu głosowania i po odebraniu wszystkich wypełnionych kart
do głosowania wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego ustalił wynik głosowania oraz
sporządził protokół z pisemnego, imiennego głosowania, w którym wymienił, odrębnie dla
każdej uchwały, liczbę radnych biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych za,
przeciw, wstrzymujących się i nieważnych oraz wynik głosowania. (protokół z głosowania
korespondencyjnego stanowi zał. nr 3 do protokołu).
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik (od nr 4 do nr 21) do niniejszego
protokołu.
Protokół z pisemnego, imiennego głosowania wraz z imiennym wykazem głosowania
radnych został przesłany radnym w dniu 09 kwietnia 2021r.
Ponadto protokół z głosowania korespondencyjnego oraz wyniki głosowania zostały
udostępnione poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Sanoku.
Ustawowy skład Rady Powiatu Sanockiego – 21 radnych.
W XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sanockiego wzięło udział 18 radnych.
3 radnych nie wzięło udziału w obradach sesji.
Stwierdza się, że w sesji wzięła udział liczba radnych wystarczająca do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Wyniki głosowania korespondencyjnego według porządku obrad sesji:
2. Przyjęcie przedstawionego porządku obrad.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się – 1.
1 radny oddał głos nieważny.
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3.
Uchwała nr 337 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021
rok (kwota 106.496 zł) (druk 394), została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
1 radny oddał głos nieważny.
4.
Uchwała nr 338 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na
lata 2021-2028 (druk 395) została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw –1, wstrzymało się – 2.
1 radny oddał głos nieważny.
Na tym protokół zakończono.

Sporządziła: Joanna Jankowska

Wiceprzewodniczący Rady: Roman Konieczny
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