Protokół
XXII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 30 kwietnia 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXII 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 bierze 17 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza dzisiejszej sesji, został powołany według kolejności radny, Pan Waldemar
Szybiak.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady, Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (Zał. Nr 2). Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku
obrad?
Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod
głosowanie. Za przedstawionym porządkiem obrad głosowało 17 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się-0.

Ad. 4 Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011”. ( druk 249).

Pan Robert Pieszczoch – jest to druk, którego nie głosujemy tylko się z nim zapoznajemy.
Chyba, że ktoś z Pań i Panów Radnych ma pytania do obecnego tu Pana Dyrektora. ( Ocena
zasobów pomocy społecznej na 2011r. stanowi zał. nr 3 do protokołu.) Nie widzę, więc
przechodzimy do punktu 5.

Ad. 5 Podjęcie uchwały Nr 244 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. – wprowadza się kwotę w wysokości 45.000 zł na zadanie:
wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja
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osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na działce nr 89/1, obręb Śródmieście”
( druk 250).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pana Mariana Futymę i Przewodniczącego Komisji
Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Marka
Szparę o przedstawienie opinii Komisji do w/w projektu uchwały.
Pan Marian Futyma - opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest
pozytywna.
Pan Marek Szpara – opinia Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska jest pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 244 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. – wprowadza się kwotę w wysokości 45.000 zł na zadanie: wykonanie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska
położonego w Sanoku przy ul. Szopena na działce nr 89/1, obręb Śródmieście”, została
podjęta i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 245 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. –zabezpieczenie łącznej kwoty w wysokości 9.322.619 zł na zadanie
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km od 0+000 do
8+ 150”. ( druk 251).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pana Mariana Futymę i Przewodniczącego Komisji
Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Marka
Szparę o przedstawienie opinii Komisji do w/w projektu uchwały.
Pan Marian Futyma - opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest
pozytywna.
Pan Marek Szpara – opinia Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska jest pozytywna.
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Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Pan Waldemar Szybiak – ja chciałem wyrazić bardziej swoją opinię, bo pytanie zadałem już
na Komisji Finansowej. Proszę Państwa ta uchwała pokazuje jaki delikatnie mówiąc bałagan
panuje w papierach Starostwa, ja rozumiem, że ktoś kiedyś robił kosztorys, jakiś i kosztorys
był jak nas poinformował Pan Naczelnik na 7.400.000 zł. Chciałem Państwu uświadomić, że
to jest wzrost o 25% . Tracimy podwójnie. Mniejsze dofinansowanie mamy z UE bo teraz
proporcja jak nas poinformowano na Komisji będzie 69% z Unii, 31% z powiatu. Natomiast
przedtem było 85% do 15%. Tracimy też finansowo, bo bierzemy kolejny kredyt. Co do
celowości tej drogi oczywiście nie mam nic przeciwko ale to tak nie może być, że my
puszczamy płazem zaniedbania kilkumilionowe jakiś jednak urzędników albo tych, którzy tą
dokumentację przygotowywali i co którzy robili ten kosztorys. Jeżeli będziemy się tak dalej
bawić to już większość samorządów w Polsce jest zadłużona i my równym krokiem idziemy
w tym samym kierunku. Więc ja jednak proszę o chwilę refleksji i zastanowienia się bo poza
tym może też tak być, że możemy sobie wyobrazić sytuację oczywiście hipotetyczną, że
wystartuje trzech wykonawców którzy dają ceny jak gdyby dla nas zaporowe a my z miłą
chęcią podniesiemy im o 1.800.000 zł. Co by było gdyby oni dali 11 mln zł. To Rada
Powiatu też chętnie z pieniędzy podatników wzięła by kredyt i taka sytuacja była by chyba
niedopuszczalna. Ja apeluję, że to naprawdę duże są pieniądze i żeby takie sytuacje się nie
powtarzały, bo one są karygodne według mnie. Dziękuję.

Starosta, Pan Sebastian Niżnik - kosztorys był przygotowywany w 2008 roku. Osoba, która
go przygotowywała jako Naczelnik, nie jest już naczelnikiem inwestycji.
Pan Waldemar Szybiak – a kiedy był przetarg?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – przetarg był teraz.
Pan Waldemar Szybiak – to kosztorys można było uaktualnić.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – nie, nie można było, bo jest to projekt unijny i on był
składany łącznie jako załącznik do całej dokumentacji. Tak, że właśnie go zmieniamy.
Pan Waldemar Szybiak – ale teraz właśnie Pan to robi. Przecież właśnie to robimy, dodajemy
pieniądze.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – przetarg jest rozstrzygnięty, trzeci.
Pan Waldemar Szybiak – przetarg można unieważnić.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – dwa poprzednie unieważniliśmy. Trzeci – jest propozycja
żeby dołożyć. Musimy mieć świadomość wszyscy jak tu siedzimy, że umowa jest
międzynarodowa z partnerem ze Słowacji. Na Słowacji sytuacja wygląda troszeczkę inaczej
niż u nas, samorządy nie odpowiadają za drogi. Jest tam jedna instytucja, która zarządza
wszystkimi drogami przy granicy polsko-słowackiej. Z tą instytucją nie tylko my mamy
podpisaną umowę. To jest jedyny partner. Jeżeli zawiedlibyśmy go, dlatego, że nam ceny
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podeszły w górę po czterech latach, niestety nie mielibyśmy partnera na lata następne. Bo
automatycznie on traci. Tu jest odpowiedzialność wszystkich, wszyscy za jednego. On po
swojej stronie, partner słowacki realizuje trzy odcinki. I teraz jest sytuacja tego typu, że albo
dołożymy albo rezygnujemy mając świadomość, że więcej ze słowakami dróg nie zbudujemy.
Pan Waldemar Szybiak – ja rozumiem, że Pan Starosta ma świadomość, że w tej chwili
właśnie uaktualnia kosztorys. Można było to zrobić przed przetargiem.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie można było
przed przetargiem uaktualnić kosztorysu, ponieważ on jest elementarnym załącznikiem do
wniosku i Pan doskonale o tym wie. To są przepisy unijne i Pan o tym wie Panie radny.
Pan Waldemar Szybiak – przepisy unijne przepisami unijnymi ale jakaś mądrość i jakiś
proces myślowy powinien być.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – procedury są narzucone, które właśnie stosujemy. To jest
procedura, która jest obowiązująca.
Pan Waldemar Szybiak – jeżeli było by 5 mln zł więcej to też byśmy chętnie wzięli kredyt.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – nie wiem czy chętnie byśmy wzięli. Nie ma takiej procedury.
Może by było 100 mln zł chętnie byśmy wzięli. Tak można dywagować.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Starosto dziękuje bardzo. Konkluzja do tego jest tylko taka, że
9 mln zł to nie jest mało i na pewno mamy świadomość. Tutaj mamy 8 km drogi za 9 mln,
niedawno rozstrzygnęliśmy przetarg na 7 km drogi za 4 mln zł.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – zakres prac jest różny.
Pan Robert Pieszczoch – i to jest akurat nie do zrozumienia. Poddaję projekt uchwały pod
głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-2, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 245 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. –zabezpieczenie łącznej kwoty w wysokości 9.322.619 zł na zadanie
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km od 0+000 do
8+ 150”, została podjęta i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 246 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 582.616 zł ze środków części
oświatowej subwencji ogólnej ( druk 252).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
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Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pana Mariana Futymę i Wiceprzewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Turystyki Pana Dariusza Jęczkowskiego o przedstawienie opinii Komisji
do w/w projektu uchwały.
Pan Marian Futyma - opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest
pozytywna.
Pan Dariusz Jęczkowski – opinia Komisji Oświaty Kultury i Turystyki jest negatywna.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Pan Waldemar Szybiak – krótko powiem tylko dlaczego głosowaliśmy przeciwko.
Uznaliśmy, że zabieranie pieniędzy z oświaty, oczywiście nie przez powiat w tym momencie
tylko pismem z Ministerstwa wiąże się troszeczkę i tak już z postępującą degradacją tkanki
szkolnej podstawowej. Ja proponowałem przy okazji tej uchwały aby od razu zwiększyć o te
582 tys. zł bo Pani Skarbnik nas poinformowała, że takie wolne środki są. Niestety uznania to
nie znalazło. Ale mnie to troszeczkę martwi bo nie może też tak być, że ktoś jednoosobowo
będzie decydował za Radę gdzie środki zwiększamy a gdzie zmniejszamy. Wiec proponował
bym tak jak przy innych uchwałach, że jeżeli mamy możliwości finansowe a Pani Skarbnik
nas poinformowała, że są takie środki, żeby od razu te pieniądze automatycznie wróciły na
oświatę a nie czekać na wrzesień czy październik co się wydarzy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-2, wstrzymało się-3 radnych.
Przy 12 głosach za, uchwała Nr 246 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 582.616 zł ze środków części
oświatowej subwencji ogólnej, została podjęta i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 247 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 421.825 zł ze środków udziału w
podatku. ( druk 253).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pana Mariana Futymę o przedstawienie opinii Komisji
do w/w projektu uchwały.
Pan Marian Futyma - opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest
pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
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Pan Stanisław Fal – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. W uzasadnieniu do
projektu uchwały czytamy, że zgodnie z pismem Ministra Finansów zmniejszono dochody o
kwotę 421.825 zł jak wynika podatek dochodowy od osób fizycznych. A czym uzasadnia
Minister, że akuratnie to jest taka kwota a nie inna?
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu – to jest ostateczne zawiadomienie Ministra
Finansów o wysokości kwot jeżeli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Jest wyliczenie na mieszkańców w porównaniu z dochodami jakie osiągnęliśmy
w roku 2011 i taką kwotę Minister przewidział, że tyle powinniśmy uzyskać. Czyli nam
zmniejszył o tą kwotę.

Pan Stanisław Fal – ja to doskonale rozumiem ale co będzie jak sytuacja będzie odwrotna, że
będzie zwiększenie?
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu – to wtedy będziemy mieć więcej dochodów.
Taka sytuacja jeżeli chodzi o rok 2011, mieliśmy obawy, że nie wykonamy tego planu, który
wstępnie Minister założył a okazuje się, że więcej było niż zaplanowane. Może być też taka
sytuacja jak w tym roku bo to jest płynna sytuacja.
Pan Stanisław Fal - dziękuję bardzo. Ja sobie zdaję sprawę z tego ale nie mniej jednak po
pierwszym kwartale żeby zaraz zmniejszać podatek dochodowy to nie jest chyba do końca
uzasadnione. Dziękuję.
Pan Waldemar Szybiak – drobiazg jeden ale może on ma jakiś wpływ na logikę uzasadniania
bo nie za bardzo można pisać, że powyższa kwota o której mówimy została przeznaczona na
zwiększenie deficytu, tej kwoty nie ma. To jest trochę nielogicznie napisane.
Pan Roman Konieczny – ja tutaj tą samą wątpliwość co Pan Fal bym podzielał, bo można
zwiększać w ciągu roku jeżeli rzeczywiste dochody wpływające do budżetu Państwa są
większe. A w tym momencie u nas tylu mieszkańców powiatu nie ubyło nawiązując do słów
Pani Skarbnik to jest zwyczajnie oszczędnościowe cięcie, które nie ma żadnego uzasadnienia
na tym etapie. Bo tam założenie do liczenia na pewno się nie zmieniły w stosunku do naliczeń
do budżetu z jesieni. I tu nie ma o czym dyskutować, jest cięcie i miejmy nadzieje, że będą
tak duże wykonania, że dołożą nam do rzeczywistości może tylko dla bezpieczeństwa zostało
zrobione. Nawet bym nie pytał o to bo to szkoda. Przepraszam, dziękuje.

Przewodniczący Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-4 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 247 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 421.825 zł ze środków udziału w
podatku, została podjęta i stanowi zał. nr 7 do protokołu.
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Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 248 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/241/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu
Sanockiego”. ( druk 254).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pana Mariana Futymę i Wiceprzewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Turystyki Pana Dariusza Jęczkowskiego o przedstawienie opinii Komisji
do w/w projektu uchwały.
Pan Marian Futyma - opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest
pozytywna.
Pan Dariusz Jęczkowski – opinia nie rozstrzygnięta, 4 głosy wstrzymujące się.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Pan Waldemar Szybiak - jedna uwaga. Jesteśmy na kolejnej sesji na której uchylamy
uchwały swoje własne. Myślę Panie Starosto, że to chyba nie pracownik z 2008 co został
zwolniony przygotowuje te uchwały. Bardzo bym prosił aby troszeczkę staranniej robić te
uchwały abyśmy na każdej kolejnej sesji nie musieli ich odwoływać. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-5 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 248 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/241/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego,”
została podjęta i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 249 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego –na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 ( druk 255).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
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Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pana Mariana Futymę o przedstawienie opinii Komisji
do w/w projektu uchwały.
Pan Marian Futyma - opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest
pozytywna.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Pan Waldemar Szybiak – proszę Państwa sprawa jest poważna, bo zaciągamy po raz kolejny
kredyt, kredyt bardzo duży. Dowiedzieliśmy się na Komisji Finansowej, że zadłużenie po
zaciągnięciu tego kredytu będzie wynosiło prawie 40 mln zł. W procentach to prawie 43%.
I to naprawdę daje do myślenia. Uważajmy troszeczkę bo za chwilę naprawdę nie będziemy
mieli z czego wydawać i na co dawać bo niestety wszystko będzie zablokowane przez
wskaźniki, które są coraz bliżej nas. Dziękuję.
Przewodniczący Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-2 radnych, wstrzymał się-1
radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 249 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego –na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012, została podjęta i stanowi zał. nr 9
do protokołu.

Ad. 11 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXII sesji nadzwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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