Protokół
XLII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 05 września 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XLII 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 18 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza dzisiejszej sesji, został powołany według kolejności radny, Pan Roman
Konieczny.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (zał. Nr 2). Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z wnioskodawców ma
uwagi, do porządku obrad?
Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod
głosowanie. Za przedstawionym porządkiem obrad głosowało 16 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się- 0.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Podjęcie uchwały Nr 456 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( druk 480).

Projekt w/w uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wyrażenie opinii do w/w
projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pana Mariana Futymę oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
Pana Pawła Czecha.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Marian Futyma –
opinia Komisji Budżetu jest pozytywna.
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Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Pan Paweł Czech – opinia
Komisji Zdrowia jest pozytywna.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam pytanie ze względu na ten
krótki termin realizacji tego zadania, a zadanie jest bardzo ważne dla nas, dla powiatu
sanockiego. Chciałem zapytać jak skonstruowana została umowa z tym przedsiębiorcą
budowlanym, czy tam są jakieś obwarowania, które będą mobilizować tą firmę do tego
terminowego wykonania zadania, czy umowa jest luźna i wykonawca będzie mógł
przeciągać te inwestycje.

Pan Sebastian Niżnik, Starosta – uważam, że to pytanie jest mocno niepoważne, bo jeżeli
chodzi o realizację wszystkich inwestycji to takie zapisy, jeżeli by się ktoś interesował to
zawsze są. To nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, jakiegoś takiego rozluźnienia nie słyszałem o
podobnych umowach. Interesowało się 5 firm tą inwestycją. Do przetargu przystąpiła tylko
jedna firma. Ona z nami już współpracowała, realizowała projekt wzgórza zamkowego w
Muzeum Historycznym. Jak Państwo mogliście się przekonać lub przekonacie się w krótce bo
to wzgórze będzie otwierane, jest to firma, która wywiązuje się z umów i większego
zagrożenia nie ma. Zobaczymy jak będzie inwestycja przebiegała, mam nadzieję, że uda się te
pieniądze wszystkie wykorzystać do końca roku zgodnie z przeznaczeniem, dlatego też
dzisiaj się spotykamy i dokładamy te środki z uwagi na to, żeby nie przedłużać procedury
przetargowej.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący ja uważam, że jest to pytanie zasadne i nie
niepoważne a poważne.

Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 456 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok, została podjęta i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XLII sesji nadzwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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