Protokół
I sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 1 grudnia 2010r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Waldemar Szybiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku III kadencji,
otworzył posiedzenie I sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał
radnych z ubiegłej kadencji, którzy zostali wybrani ponownie, powitał nowych radnych.
Życzył wszystkim dobrej pracy na rzecz rozwoju naszej samorządności. Powitał również
Pana Starostę z Zarządem Powiatu oraz Pana Wicestarostę.

Ad. 2 Przekazanie prowadzenia sesji radnemu najstarszemu wiekiem.

Następnie Pan Waldemar Szybiak przekazał prowadzenie sesji radnemu najstarszemu
wiekiem Panu Józefowi Baszakowi.
Pan Józef Baszak zabrał głos ( przemówienie stanowi zał. nr 1 do protokołu).
Pan Józef Baszak - na dzień dzisiejszy w tej chwili chciałbym powitać Pana Starostę i Zarząd
Powiatu, który uczestniczy w naszej sesji, witam Przewodniczącą Powiatowej Komisji
Wyborczej Panią Krystynę Twardak -Terlecką, witam nowych wybranych elektów, witam
przedstawicieli prasy, radia i telewizji, wszystkich dostojnych gości, którzy swoją obecnością
uświetniają inauguracyjne posiedzenie Rady.
W oparciu o listę obecności (zał. nr 2) stwierdzam wystarczającą liczbę radnych do
podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję zebranych, że całość obrad jest
protokołowana oraz nagrywana celem jak najwierniejszego jej oddania w protokole.
Proszę Panią Krystynę Twardak -Terlecką, Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej o
złożenie Sprawozdania z przebiegu wyborów i wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
Na sekretarza dzisiejszej sesji powołuję najmłodszego wiekiem elekta Pana Dariusza
Jęczkowskiego, którego proszę o zajęcie miejsca tu przy Biurze Rady.

Ad. 3 Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej zaświadczeń
o wyborze na radnego.
Pani Krystyna Twardak -Terlecka, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej, serdecznie gratuluję wszystkim Państwu, że zostaliście wybrani. Z wielką przyjemnością
wysłuchałam słów Pana Seniora, myślę, że będą one realizowane i wprowadzane w życie i w
tym męskim gronie nie będzie sporów, że dwie Panie będą łagodziły obyczaje a wszystkie
zamiary będą realizowane z dużym sukcesem. Tego wszystkiego Państwu tutaj życzę. Pani
Krystyna Twardak - Terlecka odczytała pierwsze zaświadczenie. Wręczyła zaświadczenia o
wyborze na radnego, radnym -elektom.

Ad. 4 Ślubowanie radnych.
Pan Józef Baszak - Czcigodni Państwo, przystępujemy do najważniejszego z części naszych
obowiązków na tej sesji od którego zaczniemy nasze funkcjonowanie. Przystępujemy do
ślubowania. Odbędzie się ono w następujący sposób: osobiście odczytam rotę ślubowania,
następnie wyczytani elekci w kolejności alfabetycznej przez Sekretarza będą kolejno
odpowiadać mówiąc „ślubuję” z możliwością dodania do zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”
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Proszę o złożenie ślubowania Pana Dariusza Jęczkowskiego po odczytaniu przeze mnie roty.
Radni przed objęciem mandatu składają ślubowanie następującej treści: „ Uroczyście ślubuję
rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i
interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty
samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej”. ( zał. nr 3).
Następnie radni kolejno złożyli ślubowanie:
Jako pierwszy sekretarz sesji Pan Dariusz Jęczkowski - „ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Józef Baszak -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pani Grażyna Borek -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Jan Chowaniec -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Jan Cyran -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Paweł Czech -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Marian Czubek -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Adam Drozd -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Stanisław Fal -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Marian Futyma -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pani Agnieszka Haduch -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Roman Konieczny -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Wacław Krawczyk -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Tadeusz Nabywaniec -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Sebastian Niżnik -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Waldemar Och -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Wojciech Pajestka -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Robert Pieszczoch -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Marek Szpara -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Waldemar Szybiak -„ślubuję”.
Pan Piotr Uruski -„ślubuję- Tak mi dopomóż Bóg.”

Ad. 5 Powołanie sekretarza sesji.
Na Sekretarza sesji powołano najmłodszego wiekiem Pana Dariusza Jęczkowskiego.

Ad. 6 Przedstawienie porządku obrad.
Pan Józef Baszak - przystępujemy do realizacji naszego programu dzisiejszej sesji. Porządek
obrad będzie następujący:
7. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu w tym:
a) zgłoszenie kandydatów
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przedstawienie regulaminu głosowania
d) prezentacja kandydatów
e) głosowanie (tajne)
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
w punkcie g) po wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu przyjmie on obowiązki
prowadzenia sesji w dalszym układzie bowiem zgodnie z obowiązującym regulaminem nowo
wybrany Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi sesję w dalszym ciągu. Natomiast w
punkcie 8 jest przewidziany wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sanoku tak samo
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zgłoszenie kandydatów, prezentacja kandydatów, głosowanie (tajne) i podjęcie uchwały
stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Przewidujemy, że Komisja
Skrutacyjna będzie dla obu tych wyborów. Dalej dzisiejszy program przewiduje wolne
wnioski i zamknięcie obrad sesji. (porządek stanowi zał. nr 4 do protokołu).
W tej chwili bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego.
Pan Robert Pieszczoch - przepraszam Panie Przewodniczący ja mam jeszcze…
Pan Józef Baszak - proszę uprzejmie.
Pan Robert Pieszczoch - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Ja mam wniosek o
poszerzenie obrad sesji o punkt 9 -wybór Starosty Powiatu Sanockiego, punkt 10-wybór
Wicestarosty Powiatu Sanockiego i w punkcie 11 -wybór członków Zarządu Powiatu
Sanockiego. Wtedy punkt 12 wolne wnioski i punkt 13 - zamknięcie obrad sesji.
Pan Józef Baszak - czyli wnosi Pan o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji?
Pan Robert Pieszczoch - tak.
Pan Józef Baszak- kto z Państwa jest za tym aby dzisiejszą sesję rozszerzyć o te punkty, które
przedstawił radny Pieszczoch? Proszę uprzejmie głosujemy.
Za rozszerzeniem dzisiejszego porządku obrad głosowało 20 radnych, przeciw-0, wstrzymał
się -1 radny.
Większością głosów został
przyjęty poszerzony dzisiejszy porządek obrad. Zatem
powracamy do punktu 7 jakim jest wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.

Ad. 7 Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku:
a) Zgłoszenie kandydatów.
Pan Józef Baszak - proszę o zgłaszanie kandydatów.
Pan Sebastian Niżnik - Szanowni Państwo. Chciałbym zgłosić na Przewodniczącego Rady
Powiatu Pana Roberta Pieszczocha ponieważ uważam, że człowiek ten przez dwie kadencje
podczas wyborów osiągnął najwyższy wynik wyborczy z nas wszystkich. Legitymuje się
ogromnym doświadczeniem, które na pewno pomoże mu w realizowaniu tych zadań.
Chciałbym przypomnieć, że w ostatniej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego.
W mojej ocenie jest to odpowiednia kandydatura na to stanowisko. Zgłaszam Pana Roberta
Pieszczocha.
Pan Józef Baszak - dziękuję bardzo. Proszę kolejne zgłoszenia. Jeżeli nie ma, bo nie widzę,
przystępujemy do…
Pan Wacław Krawczyk - Panie Przewodniczący, czy wyraża zgodę.
Pan Józef Baszak - tak, tak, momencik my przystępujemy do powołania komisji skrutacyjnej
ale to sakramentalne zdanie. Czy Pan wyraża zgodę?
Pan Robert Pieszczoch - tak wyrażam zgodę.
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b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Pan Józef Baszak - proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Pani Grażyna Borek - chciałabym zgłosić do Komisji Skrutacyjnej kolegę Stanisława Fala.
Pan Sebastian Niżnik - chciałbym zgłosić do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza
Jęczkowskiego.
Pan Wacław Krawczyk - chciałbym zgłosić do Komisji Skrutacyjnej radnego pana Marka
Szparę.
Pan Józef Baszak - myślę, że Komisja Skrutacyjna będzie wystarczająca chyba, że są inne
kandydatury. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Wobec tego te trzy nazwiska, które
zostały zgłoszone zapytam czy wyrażają zgodę?
Pan Stanisław Fal - tak, wyrażam zgodę.
Pan Dariusz Jęczkowski - tak, wyrażam zgodę.
Pan Marek Szpara - tak, wyrażam zgodę.
Pan Józef Baszak - proszę więc o przegłosowanie zgłoszonych kandydatur do Komisji
Skrutacyjnej. Kto jest za tym aby Komisja Skrutacyjna pracowała w składzie który został
zgłoszony?
Za - głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -2 radnych. Wobec powyższego
Komisja Skrutacyjna została powołana w składzie:
Pan Stanisław Fal, Pan Dariusz Jęczkowski i Pan Marek Szpara.
Pan Józef Baszak - proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie odpowiednich karteczek.
Głosowanie odbędzie się w sposób tajny. Ogłaszam 15 minut przerwy.
Po przerwie pan Józef Baszak wznowił obrady.

c) przedstawienie regulaminu głosowania.
Pan Józef Baszak - proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o kilka zdań na temat
zasad głosowania.
Pan Stanisław Fal - Panie i Panowie radni. Przystępujemy do wyboru Przewodniczącego
Rady Powiatu Sanockiego. Każdy z Pań i Panów radnych otrzymał kartę do głosowania.
Zgodnie z rozdziałem 4 Regulaminu działania Rady Powiatu Sanockiego punkt 20, wybór
dokonywany jest w głosowaniu tajnym. Ponieważ mamy tylko jednego kandydata to na
karcie do głosowania są 3 wolne miejsca głosujemy „za” stawiając znak „x” lub „przeciw”,
lub stawiamy znak „x” w miejscu „wstrzymuję się.” Czy zasady głosowania są dla Pań i
Panów jasne? Jeżeli tak to przystępujemy do głosowania. Po zagłosowaniu każdy z Pań i
Panów radnych po wyczytaniu będzie podchodził i będzie rzucał kartę do urny.
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d) Prezentacja kandydatów odbyła się w podpunkcie a).
e) Głosowanie (tajne)
Sekretarz sesji Pan Dariusz Jęczkowski wyczytywał kolejno wg listy obecności radnych,
którzy podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna udała się do pokoju obok w celu przeliczenia głosów.

f) Podjęcie Uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Stanisław Fal odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na
Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku. Pan Robert Pieszczoch kandydat na
Przewodniczącego Rady otrzymał 20 głosów za, przeciw-1, wstrzymało się -0.
Przewodniczącym Rady Powiatu w Sanoku został wybrany Pan Robert Pieszczoch.
Uchwałę Nr I/1/ 2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku
odczytał radny senior Pan Józef Baszak.( uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej
stanowi zał. nr 5 do protokołu.)
g) Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od radnego
Seniora.

Radny Senior Pan Józef Baszak przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady Panu Robertowi Pieszczochowi.
Pan Robert Pieszczoch - Panie i Panowie radni bardzo dziękuję za to olbrzymie zaufanie.
Postaram się aby tu z tego miejsca były obrady prowadzone w sposób wzorowy. Aby
wszyscy radni w liczbie 21 byli traktowani równo i to mogę zagwarantować jako Robert
Pieszczoch. Aby nie przedłużać jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.
Jest to dla mnie bardzo olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie.
Przejdziemy do dalszego punktu naszych obrad.

Ad. 8 Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sanoku.

a) i b) Zgłaszanie kandydatów i prezentacja.

Pan Stanisław Fal - Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego zgłaszam kandydaturę radnego Pana
Mariana Czubka. Pan Marian Czubek to radny powiatu poprzedniej kadencji, wcześniej radny
Rady Gminy Sanok trzech kadencji. Jednej z tych kadencji pełnił funkcję członka Zarządu.
Uważam, że ta kandydatura jest godna poparcia. Uprzejmie dziękuję.
Pan Wacław Krawczyk - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgłaszam kandydata radnego
Pana Wojciecha Pajestkę na zastępcę Przewodniczącego Rady Powiatu. W ubiegłej kadencji
również był radnym, szefem Komisji Rewizyjnej, znakomity samorządowiec, znakomicie
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umie współpracować na różnych szczeblach, szczególnie z młodzieżą. Na pewno będzie
dobrym gwarantem prowadzenia posiedzeń Rady Powiatu.
Pan Robert Pieszczoch - czy są jeszcze inne zgłoszenia? Jeżeli nie ma, pozwolę sobie
zamknąć listę. Musze jeszcze zapytać zgłoszonych kandydatów czy wyrażają zgodę?
Pan Marian Czubek -tak, wyrażam zgodę.
Pan Wojciech Pajestka - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do swoich działań i
ogłosił 5 minut przerwy.
c) Głosowanie (tajne).
Pan Stanisław Fal - Panie i Panowie radni, każdy z Państwa otrzyma dwie karty do
głosowania na każdego odrębnie z Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Głosujemy tajnie,
opowiadamy się „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.
Sekretarz sesji Pan Dariusz Jęczkowski odczytywał kolejno wg listy obecności nazwiska
radnych po czym kolejno wyczytywani radni podchodzili do urny wrzucając kartę do
głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna udała się do pokoju obok w celu przeliczenia głosów.

d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Pan Stanisław Fal odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sanoku.
Pan Marian Czubek otrzymał 16 głosów „za”, przeciw-5, wstrzymało się -0.
Pan Wojciech Pajestka otrzymał 16 głosów „za”, przeciw - 4, wstrzymał się -1 radny.
Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Sanoku zostali Pan Marian Czubek i Pan Wojciech
Pajestka.
Uchwałę Nr I/2/ 2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sanoku
odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch. ( uchwała wraz z protokołem
Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 6 do protokołu.)

Ad. 9 Wybór Starosty Sanockiego:
a) Zgłaszanie kandydatów i ich prezentacja.
Pani Agnieszka Haduch - Szanowni Pastwo. Chciałabym zaproponować kandydaturę Pana
Sebastiana Niżnika na Starostę Powiatu Sanockiego. Od 5 lat pracujemy jako pracownicy
samorządowi w Urzędzie Gminy w Sanoku. Znam i bardzo szanuję Pana Sebastiana i chciała
bym Państwu przybliżyć jego postać. Tytuł mgr zdobył na Wydziale Zarządzania Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing. W czasie studiów i
krótko po nich związany był z regionalnym Radiem Bieszczady. Pracował tam jako prezenter,
dziennikarz, wydawca programów informacyjnych. Niedługo po ukończeniu studiów
magisterskich zgodnie z wykształceniem podjął pracę w Stomilu Sanok jako specjalista ds.
rekrutacji w zespole zasobów ludzkich. W 2003 roku podjął pracę jako specjalista ds.
funduszy pomocowych w Stomilu Sanok. Tam poznawał podstawy pozyskania środków z
funduszy europejskich, pisania projektów, prowadzenia i ich rozliczania a także trudną sztukę
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zarządzania zespołem ludzkim w takich projektach. Na początku 2005 r. obejmuje funkcje
Sekretarza Gminy Sanok. To stanowisko pozwoliło mu na wykorzystanie i pogłębianie swej
wiedzy i doświadczenia. Jako Sekretarz zarządza dużym zespołem ludzi był odpowiedzialny
za pozyskiwanie środków zewnętrznych m.in. funduszy europejskich a także był
odpowiedzialny za szeroko rozumianą stronę pablic relaction w Gminie Sanok. Dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - Panie i Panowie radni. Pytam czy są inne zgłoszenia? Nie widzę,
więc zamykam listę zgłoszeń.
Czy Pan Sebastian Niżnik wyraża zgodę?
Pan Sebastian Niżnik - tak wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - Komisję Skrutacyjną bardzo proszę o przystąpienie do pracy. A ja
poproszę o 5 minut przerwy.
b) przedstawienie regulaminu głosowania.
Pan Stanisław Fal - Panie i Panowie radni. Przystępujemy do głosowania i wyboru Starosty
Powiatu Sanockiego. Otrzymują Państwo karty do głosowania. Zasady głosowania podobne
jak poprzednio. Za, przeciw, lub wstrzymuję się.
c) głosowanie (tajne).
Sekretarz sesji Pan Dariusz Jęczkowski odczytywał kolejno wg listy obecności nazwiska
radnych po czym kolejno wyczytywani radni podchodzili do urny wrzucając kartę do
głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna udała się do pokoju obok w celu przeliczenia głosów.

d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Starosty Sanockiego.

Pan Stanisław Fal odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na
Starostę Powiatu Sanockiego.
Pan Sebastian Niżnik otrzymał 18 głosów „za”, przeciw-3, wstrzymało się -0.
Pan Stanisław Fal pogratulował Panu Sebastianowi Niżnikowi wyboru na Starostę
Sanockiego.
Pan Robert Pieszczoch - ja z tego miejsca też chcę serdecznie pogratulować Panu Staroście i
tak jak powiedział mój przedmówca życzę pomyślności w życiu osobistym ale też tutaj na
niwie Rady myślę, że współpraca między Radą Powiatu Sanockiego a Starostą będzie
układała się bardzo dobrze tego sobie i Panu Staroście życzę.
Pan Robert Pieszczoch odczytał uchwałę Nr I/3/2010 w sprawie wyboru Starosty Sanockiego.
( uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 7 do protokołu.)
Głos zabrał Starosta Pan Sebastian Niżnik. Przemówienie stanowi zał. nr 8 do protokołu.
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Ad. 10 Wybór Wicestarosty Sanockiego.

a) Zgłaszanie kandydatów i ich prezentacja.
Pan Sebastian Niżnik - na Wicestarostę zgłaszam pana Wacława Krawczyka.
Pan Robert Pieszczoch - jeszcze zapytam Pana Wacława Krawczyka, proszę o wyrażenie
zgody.
Pan Wacław Krawczyk - tak wyrażam, zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - proszę Komisję Skrutacyjną i zarządzę 10 min. przerwy.

b) przedstawienie regulaminu głosowania.
Pan Stanisław Fal - Panie i Panowie radni. Przystępujemy do głosowania i wyboru
Wicestarosty Powiatu Sanockiego. Otrzymują Państwo karty do głosowania. Zasady
głosowania podobne jak poprzednio. Za, przeciw, lub wstrzymuję się.
c) głosowanie (tajne).
Sekretarz sesji Pan Dariusz Jęczkowski odczytywał kolejno wg listy obecności nazwiska
radnych po czym kolejno wyczytywani radni podchodzili do urny wrzucając kartę do
głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna udała się do pokoju obok w celu przeliczenia głosów.
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wicestarosty Sanockiego.

Pan Stanisław Fal odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na
Wicestarostę Powiatu Sanockiego.
Pan Wacław Krawczyk otrzymał 17 głosów „za”, przeciw-4, wstrzymało się -0.
Wicestarostą Sanockim został Pan Wacław Krawczyk.
Pan Robert Pieszczoch odczytał uchwałę Nr I/4/2010 w sprawie wyboru Wicestarosty
Sanockiego. ( uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 9 do
protokołu.)
Pan Wacław Krawczyk - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Bardzo serdecznie dziękuję
za tak dobre zaufanie mam nadzieję, że w dalszej kadencji, następnej ta współpraca będzie
naprawdę znakomicie się układała tutaj z Panem Starostą Niżnikiem dla dobra nas wszystkich
ba tak jak Pan Starosta powiedział za 4 lata znowu staniemy przed wyborcami i musimy
przekazać tą informacje co nam się udało zrobić. Mamy nadzieję, że uda nam się dużo zrobić.
Dziękuję serdecznie.

Ad. 11 Wybór członków Zarządu Powiatu:
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a) Zgłaszanie kandydatów i ich prezentacja.
Pan Robert Pieszczoch
Niżnika.

- o zgłaszanie kandydatów poproszę Starostę Pana Sebastiana

Pan Sebastian Niżnik - do Zarządu proponuję Panią Grażynę Borek, Pana Jana Chowaniec i
Pana Waldemara Och.
Pan Robert Pieszczoch - czy Pan Waldemar Och wyraża zgodę?
Pan Waldemar Och - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - czy Pan Jan Chowaniec wyraża zgodę?
Pan Jan Chowaniec - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - czy Pani Grażyna Borek wyraża zgodę?
Pani Grażyna Borek - tak, wyrażam zgodę.
Pan Robert Pieszczoch - Komisję Skrutacyjną proszę o przystąpienie do prac i ogłaszam 10
min. przerwy.

b) przedstawienie regulaminu głosowania.
Pan Stanisław Fal - Panie i Panowie radni. Otrzymujecie Państwo karty do głosowania na
członków Zarządu Powiatu Sanockiego. Glosujemy odrębnie na każdego kandydata. Zasady
takie same jak poprzednio. Dziękuję bardzo.

c) głosowanie (tajne).
Sekretarz sesji Pan Dariusz Jęczkowski odczytywał kolejno wg listy obecności nazwiska
radnych po czym kolejno wyczytywani radni podchodzili do urny wrzucając kartę do
głosowania.
Obrady opuścił radny Pan Roman Konieczny. Nie brał udziału w głosowaniu na członków
Zarządu Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Następnie Komisja Skrutacyjna udała się do pokoju obok w celu przeliczenia głosów.

d) odczytanie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sanoku.

Pan Stanisław Fal odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na
członków Zarządu Powiatu Sanockiego.
Pani Grażyna Borek otrzymała 18 głosów „za”, przeciw-2, wstrzymało się -0,
Pan Jan Chowaniec otrzymał 17 głosów „za”, przeciw-2, wstrzymał się -1.
Pan Waldemar Och otrzymał 16 głosów „za”, przeciw-4, wstrzymało się-0.
Członkami Zarządu Powiatu w Sanoku zostali:

10

Pani Grażyna Borek, Pan Jan Chowaniec i Pan Waldemar Och.
Pan Robert Pieszczoch - nowo wybranym członkom Zarządu życzę wszystkiego dobrego.
Myślę, że współpraca ze Starostą i Wicestarostą i pozostałymi członkami Rady też będzie
przebiegać wzorowo. Życzę samych sukcesów.
Pan Robert Pieszczoch odczytał uchwałę Nr I/5/2010 w sprawie wyboru członków Zarządu
Powiatu w Sanoku. ( uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 10 do
protokołu.)

Ad. 12 Wolne wnioski.

Starosta, Pan Sebastian Niżnik - Szanowni Państwo. Mniej oficjalnie, bardziej prośba z mojej
strony oraz z Pana Przewodniczącego strony, chcieliśmy Państwa zaprosić na mały deser i na
krótkie spotkanie zapoznawcze do Hotelu „Bona” na godz. 1300 będzie nam bardzo miło,
jeżeli Państwo skorzystacie z zaproszenia. Serdecznie zapraszamy.
Pan Robert Pieszczoch - wszystkim wybranym na dzisiejszej sesji życzę wszystkiego
dobrego, myślę, że wszyscy razem wspólnie będziemy pracować dla dobra powiatu
sanockiego i współpraca całej Rady będzie układać się wzorowo. Jeszcze raz życzę
wszystkiego dobrego.

Ad. 13 Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Robert Pieszczoch
słowami:
„ Zamykam obrady I sesji zwyczajnej Rady Powiatu”, zamknął obrady. Podziękował
wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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